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ÖÜÎÃÎÐ²×ÍÅ ñïîðòèâíå ðîäèí-
íå ñâÿòî ïðîõîäèëî ï³ä ãàñëîì
«Îë³ìï³éñüêèé äåíü íà øëÿõó äî
Ð³î» ³  áóëî ïðèñâÿ÷åíî íàéãîëîâ-
í³ø³é ñâ³òîâ³é ïîä³¿ ðîêó — ²ãðàì
XXXI Îë³ìï³àäè â Ð³î-äå-Æàíåé-
ðî, ñòîëèö³ Áðàçèë³¿.

Ãîëîâíèìè ó÷àñíèêàìè Îë³ì-
ï³éñüêîãî äíÿ ñòàëè â³äîì³ ñïîðòñ-
ìåíè: Ñåðã³é Áóáêà, Âàëåð³é Áîð-
çîâ, Ãðèãîð³é Êð³ññ, ²âàí Áîãäàí,
ßíà Øåìÿê³íà, Îëåêñ³é Òîðîõò³é,
Îëåíà Êîñòåâè÷, ²ëëÿ Êâàøà, Àë³-
íà Ìàõèíÿ, Äìèòðî Ì³õàé òà áàãà-
òî ³íøèõ. Óñ³ îõî÷³ ìàëè ÷óäîâó
ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç â³äî-

ìèìè îñîáèñòîñòÿìè, âçÿòè àâòî-
ãðàôè ó ñïîðòñìåí³â òà çðîáèòè
ïàì’ÿòíå ôîòî â ñïåö³àëüí³é ñåë-
ô³-çîí³. Ïðèì³òíî, ùî ñàì³ ñïîðòñ-
ìåíè áóëè â íå ìåíøîìó çàõâàò³,
àí³æ ¿õ ïðèõèëüíèêè. «Äóæå êðó-
òî! Çàðàç, êîëè äî Îë³ìï³àäè çàëè-
øèëîñü ëèøå äâà ì³ñÿö³, ìîòèâà-
ö³ÿ é òàê íà âèñîò³. Àëå êîëè ïîáà-
÷èâ, ñê³ëüêè óêðà¿íö³â óáîë³âàþòü
çà íàñ, ùå á³ëüøå çàõîò³ëîñÿ ïðè-
âåçòè äîäîìó çîëîòó íàãîðîäó.Ñïî-
ä³âàþñü, ÿ íå ðîç÷àðóþ íàéêðàùó
ãðóïó ï³äòðèìêè ó ñâ³ò³», — ðîçïî-
â³â ïðèçåð Îë³ìï³àäè-2008 ç³ ñòðèá-
ê³â ó âîäó ²ëëÿ Êâàøà.

Ïðîãðàìà ñâÿòà áóëà äóæå íà-
ñè÷åíîþ òà ö³êàâîþ. Ëþáèòåë³
ñïîðòó ìàëè ÷óäîâó ìîæëèâ³ñòü
ïîáóâàòè íà ñïðàâæíüîìó áðà-
çèëüñüêîìó êàðíàâàë³ òà ðîçó÷è-
òè ëàòèíîàìåðèêàíñüê³ ïà ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Àìàäîðà Ëîïåñà ³
øîó-áàëåòó RUMBERO’S, â³äêðè-
òè äëÿ ñåáå òðàäèö³éíèé áðàçèëü-
ñüêèé âèä ñïîðòó — êàïîåéðó òà
ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ ô³çè÷í³, ³íòåëåê-
òóàëüí³ é íàâ³òü òâîð÷³ ìîæëè-
âîñò³.

Îë³ìï³éñüêèé äåíü íå îá³éøîâ-
ñÿ ³ áåç òðàäèö³éíîãî çàá³ãó. Âñ³
ó÷àñíèêè ðàçîì ³ç ãîñòÿìè ñâÿòà
ïîäîëàëè 1 000 ìåòð³â ïî ëåãêî-
àòëåòè÷íèì äîð³æêàì ÍÑÊ «Îë³ì-
ï³éñüêèé». À ïåðåä ñòàðòîì íà âñ³õ
ó÷àñíèê³â Îë³ìï³éñüêîãî äíÿ ÷å-
êàëà îíîâëåíà «Ðîçìèíêà ç îë³ì-
ï³éöÿìè» ï³ä áðàçèëüñüê³ ìîòèâè
â³ä ïðèçåðêè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ç
õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè Àííè Áåç-
ñîíîâî¿. Îêð³ì öüîãî, äëÿ ãîñòåé
ñâÿòà ïðàöþâàëè ð³çíîìàí³òí³
ìàéäàí÷èêè: ç àêàäåì³÷íîãî âåñ-
ëóâàííÿ, âîëåéáîëó, áàòóòó, áàòè-
êó, ãîëüôó, ïàðóñíîãî ñïîðòó, ôåõ-
òóâàííÿ, Uni-fit, êàïîåéðè — âñ³õ
íå ïåðåë³÷èòè.

Íàéìåíø³ ó÷àñíèêè çàõîäó
íàéá³ëüøå ðàä³ëè «Ñåðòèô³êàòó
ó÷àñíèêà Îë³ìï³éñüêîãî äíÿ». «ß
âæå ð³ê çàéìàþñÿ äçþäî, àëå ñüî-
ãîäí³ âèð³øèâ ñïðîáóâàòè íà-
ñò³ëüíèé òåí³ñ, áàñêåòáîë òà ãîëüô.
À ùå ïðîá³ãñÿ ïîðó÷ ç áîð÷èíåþ
Àë³íîþ Ìàõèíåþ. ² çà âñå öå îò-
ðèìàâ ñåðòèô³êàò. Âæå ÷åêàþ íå
äî÷åêàþñÿ íà íàñòóïíèé Îë³ì-
ï³éñüêèé äåíü», — ïîä³ëèâñÿ ñâî-
¿ìè âðàæåííÿìè 9-ð³÷íèé Ìàê-
ñèì ×å÷åð.

«Îë³ìï³éñüêèé äåíü íà øëÿõó
äî Ð³î-äå-Æàíåéðî» â ñòîëèö³ äàâ
ñòàðò ³íøèì ì³ñòàì Óêðà¿íè. Ñâÿ-
òî ñïîðòó êðîêóâàòèìå âñ³ºþ êðà¿-
íîþ — ¿¿ íàéìåíøèìè ì³ñòå÷êàìè
òà ìåãàïîë³ñàìè, äå éîãî â³äçíà-
÷àòèìóòü ïðîá³ãàìè, çìàãàííÿìè,
òâîð÷èìè êîíêóðñàìè òà â³êòîðè-
íàìè íà îë³ìï³éñüêó òåìàòèêó.

«Êè¿â — öå ä³éñíî ñïîðòèâíå
ì³ñòî! Ìè ïèøàºìîñÿ íàøèìè
îë³ìï³éöÿìè é áàæàºìî ¿ì óñï³-
õ³â â îë³ìï³éñüêîìó Ð³î-äå-Æà-
íåéðî», — â³äçíà÷èâ íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëî-
ä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Òðî-
ôèìîâ �

Îë³ìï³éñüêèé äåíü
íà «Îë³ìï³éñüêîìó»
� Â ì³ñò³ â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé ñïîðòèâíèé çàõ³ä

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ðîçâèâàþ÷è Êè¿â,
ìè çàëó÷àºìî 
ïîçèòèâíèé äîñâ³ä 
³íøèõ ì³ñò ñâ³òó»
«Íàøå ãîëîâíå çàâäàííÿ — çì³íèòè

ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ. Ìè çàëó÷àºìî

ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ³íøèõ âåëèêèõ

ì³ñò ñâ³òó.Ñàìå òîìó ÿ çàðàç òóò,â ×è-

êàãî. Ìàâ çóñòð³÷³ ç áàãàòüìà ìåðà-

ìè,ìè ä³ëèëèñÿ äîñâ³äîì òà îáì³íþ-

âàëèñÿ áà÷åííÿì ðîçâèòêó íàøèõ

ì³ñò»,—çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷-

êî â ³íòåðâ’þ ðàä³îñòàíö³¿ NPR ï³ä ÷àñ

â³çèòó äî ÑØÀ. Êîìåíòóþ÷è çóñèëëÿ

ì³ñüêî¿ âëàäè ó áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ,

î÷³ëüíèê ñòîëèö³ íàãîëîñèâ, ùî ãî-

ëîâíèì çàâäàííÿì º çàáåçïå÷åííÿ

ïðîçîðîñò³ óïðàâë³ííÿ.«Òîìó ìè â³ä-

êðèëè çàñ³äàííÿ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè,

çàïðîâàäèëè åëåêòðîííèé áþäæåò òà

ñèñòåìó ïåòèö³é. Êèÿíè ìîæóòü êîí-

òðîëþâàòè ìåð³þ òà ñë³äêóâàòè çà

âñ³ì, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ñòîëèö³. Ìè

âæå ìàºìî ðåçóëüòàòè. Çà ð³ê çá³ëü-

øèëè íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó íà

òðåòèíó—íå ÷åðåç òå,ùî ãàðíî ïðà-

öþº åêîíîì³êà,à òîìó ùî ö³ ãðîø³ ðà-

í³øå ðîçêðàäàëèñÿ. Çàðàç âîíè ïðà-

öþþòü äëÿ ãðîìàäè íàøîãî ì³ñòà», —

íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çåìëþ ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ 
íà âóë. Òóðãåíºâñüê³é
ïîâåðíóòî ñòîëè÷í³é
ãðîìàä³
Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà çàäîâîëü-

íèâ ïîçîâ çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà ñòî-

ëèö³ òà âèçíàâ íåä³éñíèì ïåðåäà÷ó

â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó ïðèâàòíî-

ìó òîâàðèñòâó çåìëþ ³ñòîðèêî-êóëü-

òóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ ïëîùåþ 0,13 ãà

íà âóë. Òóðãåíºâñüê³é ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³.

Ð³øåííÿì Êè¿âðàäè ó 2009 ðîö³

âêàçàíó ä³ëÿíêó áóëî ïåðåäàíî ïðè-

âàòí³é ñòðóêòóð³ â îðåíäó íà 15 ðî-

ê³â äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïîäàëüøîþ

åêñïëóàòàö³ºþ îô³ñó ç âáóäîâàíèìè

ïðèì³ùåííÿìè äëÿ íàäàííÿ ñîö³àëü-

íèõ ïîñëóã òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì.

Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïðè ïåðåäà÷³

òåðèòîð³¿ â îðåíäó íå ïðèéìàëîñü ð³-

øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-

òóâàííÿ öèì íàä³ëîì ïîïåðåäíüîìó

âëàñíèêó òà íå ïðîâîäèëàñü îáîâ’ÿç-

êîâà äåðæàâíà åêñïåðòèçà ïðîåêòó

â³äâåäåííÿ çåìë³.

Êð³ì òîãî, ñï³ðíó ä³ëÿíêó áóëî ïå-

ðåäàíî â îðåíäóòîâàðèñòâó äëÿ çä³éñ-

íåííÿ íîâîãî áóä³âíèöòâà áåç ïðî-

âåäåííÿ çåìåëüíèõ òîðã³â òà ðîçðîá-

ëåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äå-

òàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òà ì³ñòîáó-

ä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ.

Çâàæàþ÷è íà ãðóáå ïîðóøåííÿ

çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðîêó-

ðàòóðà ñòîëèö³ çâåðíóëàñü äî ñóäó ç

ïîçîâîì ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì

òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà-

÷ó â îðåíäó ö³º¿ ä³ëÿíêè.

Íàðàç³ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðà-

òóðè çàäîâîëåíî â ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

Ó ñóáîòó íà ãîëîâí³é ñïîðòèâí³é àðåí³ êðà¿íè —
ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé» â³äáóâñÿ Îë³ìï³éñüêèé äåíü,
ÿêèé ùîðîêó ïðîõîäèòü ìàéæå â 200 êðà¿íàõ ñâ³òó
ç íàãîäè äíÿ ñòâîðåííÿ ÌÎÊ. Ïðîá³ãòèñÿ ç óñëàâ-
ëåíèìè ÷åìï³îíàìè, ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ó ïî-
íàä 30-òè âèäàõ ñïîðòó, à òàêîæ ï³äòðèìàòè íàö³î-
íàëüíó çá³ðíó ïðèéøëî ïîíàä 7 000 êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

Îë³ìï³éñüêèé äåíü íå îá³éøîâñÿ ³ áåç òðàäèö³éíîãî çàá³ãó. Íàéìåíø³ ó÷àñíèêè çàõîäó íàéá³ëüøå ðàä³ëè «Ñåðòèô³êàòó ó÷àñíèêà Îë³ìï³éñüêîãî äíÿ»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про передачу громадянці 
Харчук Тетяні Валеріївні 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 99�а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 863/1727 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Хар-

ч���Тетяні�Валеріївні�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�99-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�А-13714).

2.�Передати��ромадянці�Харч���Тетяні�Вале-

ріївні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0851� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:538:0124)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�99-а

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Харч���Тетяні�Валеріївні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�та�спор�д,�розмі-

щених���межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

��випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�12.10.2007

№ 19-11490,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�18.09.2014�№ 8-26-

0.31-1209/2-14.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Чигрик Ользі Петрівні 

у власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на Столичному шосе, 40 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 864/1728 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 35, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Чи�-

ри��Ользі�Петрівні���власність�земельної�ділян-

�и�для�ведення�індивід�ально�о�садівництва�на

Столичном��шосе,�40���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о-

�осподарсь�о�о� призначення)� (справа�

№�А-10232).

2.�Передати��ромадянці�Чи�ри��Ользі�Пет-

рівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���власність�земельн��ділян���площею

0,0913� �а� (�адастровий� номер

800000000:90:045:0034)�для�ведення�індивід�-

ально�о�садівництва�на�Столичном��шосе,�40

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Чи�ри��Ользі�Петрівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�27.03.2007

№ 19-2770,��правління�охорони�нав�олишньо-

�о�природно�о�середовища�від�05.07.2007

№ 071/04-4-22/3392,�Головно�о��правління�зе-

мельних�рес�рсів�від�13.01.2009�№ 05-4179,

Головно�о��правління�Держзема�ентства���

м.�Києві�від�04.09.2013�№ 3208.

3.4.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України
для експлуатації та обслуговування існуючого 

майнового комплексу на просп. Перемоги, 10�в 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 873/1737 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельних�діляно��площею�0,0941��а

та� 0,4365� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:147:0085)�(�адастровий�номер

8000000000:88:147:0010)�Департамент��Дер-

жавної�автомобільної�інспе�ції�МВС�У�раїни�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючо�о�май-

ново�о��омпле�с��на�просп.�Перемо�и,�10-в��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�Д-4452).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок Державному 

територіально�галузевому об’єднанню 
«Південно�Західна залізниця» для обслуговування 

та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, 
захисних та укріплювальних зелених насаджень 

в межах Солом’янського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 874/1738 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельних�діляно��Державном��тери-

торіально-�ал�зевом��об’єднанню�«Південно-За-

хідна�залізниця»�площею�53,4488��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:72:438:0002)�та�пло-

щею� 0,6014� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:003:0006)�для�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�б�дівель�і�спор�д�залізнично�о

транспорт�,�захисних�та���ріплювальних�зеле-

них�насаджень�в�межах�Солом’янсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�промис-

ловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,�обо-

рони�та�іншо�о�призначення,�справа�Д-6853,

заява� ДЦ� № 01013-000108099-014� від

28.10.2013).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Артамонову Климу Валерійовичу 

для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Холмогорській, 27 

у Голосїївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 971/1835 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере�
хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин��Артамонов��Кли-

м��Валерійович����приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0482��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:79:638:0004)�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,� �осподарсь�их� б�дівель� і� спор�д� на�

в�л.�Холмо�орсь�ій,�27���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житло-

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9212).

2.�Громадянин��Артамонов��Клим��Валері-

йович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до-

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
7 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹60(4830)

3

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці 
Корнієнко Валентині Михайлівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Героїв війни, 12�а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 976/1840 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на�
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Кор-

нієн�о�Валентині�Михайлівні�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Героїв�вій-

ни,�12-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�А-14292).

2.�Передати��ромадянці�Корнієн�о�Валенти-

ні�Михайлівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

�о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0614��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:507:0074)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання,�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Героїв�війни,

12-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Корнієн�о�Валентині�Михай-

лівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�10.12.2008

№ 19-14782,�Головно�о��правління�Держзема-

�ентства���м.�Києві�від�02.04.2014�№ 31-26-

0.31-1535/2-14.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці 
Паламарчук Тетяні Григорівні у приватну власність 

земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва 

на вул. 2�й Південно�Луговій, діл. 7 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 982/1846 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Па-

ламарч���Тетяні�Гри�орівні�для�ведення�інди-

від�ально�о�садівництва�на�в�л.�2-й�Південно-

Л��овій,�діл.�7���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о�осподар-

сь�о�о�призначення,�справа�№�А-19527).

2.�Передати��ромадянці�Паламарч���Тетяні

Гри�орівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

�о�рішення,�в�приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0671��а�(�адастровий�номер

8000000000:96:068:0005)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�2-й�Південно-

Л��овій,�діл.�7���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

із�земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Паламарч���Тетяні�Гри�орівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�земель-

ній�ділянці�садово�о�б�дин���та�інших�необхід-

них�б�дин�ів,��осподарсь�их�спор�д�тощо�пи-

тання�пайової��часті�та���ладення�з�Департа-

ментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,

встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�від�22.08.2012�№ 10862/0/18-3/19-12,

Державно�о��правління�охорони�нав�олишньо-

�о�природно�о�середовища�в�м.�Києві�від

25.09.2012�№ 05-08/6034,�Головно�о��прав-

ління�Держзема�ентства���м.�Києві�від�20.03.2014

№ 19-26-0.31-1262/2-14.

3.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����поряд-

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці 
Сьомочкіній Тетяні Афанасіївні у приватну власність 

земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на вул. Першого травня, 16�д 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 987/1851 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Сьо-

моч�іній�Тетяні�Афанасіївні�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Першо�о�трав-

ня,�16-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

�орія�земель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о

призначення,�справа�№�А-18200).

2.�Передати��ромадянці�Сьомоч�іній�Тетяні�Афа-

насіївні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0857� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:198:0040)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Першо�о�трав-

ня,�16-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Сьомоч�іній�Тетяні�Афанасіїв-

ні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�06.09.2010

№ 19-10643,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�26.11.2013�№ 4849.

3.3.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�земель-

ній�ділянці�садово�о�б�дин���та�інших�необхід-

них�б�дин�ів,��осподарсь�их�спор�д�тощо�пи-

тання�пайової��часті�та���ладення�з�Департа-

ментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,

встановлених�за�онодавством.

3.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����поряд-

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення та внесення змін 
до договору оренди земельної ділянки 

від 18.09.2008 № 75�6�00418, укладеного 
між Київською міською радою та товариством 

з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування критого 

торговельного павільйону на вул. Симиренка, 5�г 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1006/1870 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�

вання земель державної та комунальної власності», статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та роз�
глянувши лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН» від 17.06.2013 № КОП�0036,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�площею�0,2873��а�(�адастро-

вий� номер� 8000000000:75:319:0083)� від

18.09.2008�№ 75-6-00418,���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«ЕЛЕРОН»�для�б�дів-

ництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��рито-

�о�тор�овельно�о�павільйон��на�в�л.�Симирен-

�а,�5-����Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�на�під-

ставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22.08.2007

№ 180/2014�«Про�передач��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Елерон»�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання��рито�о�тор�овельно�о�павільйо-

н��на�в�л.�Симирен�а,�5-в���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва»�(справа�№�А-20782).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�18.09.2008�№ 75-6-00418,�а�са-

ме: замінити�адрес��земельної�ділян�и�«в�л.�Си-

мирен�а,�5-в»�на�адрес��«в�л.�Симирен�а,�5-�».

3.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�18.09.2008�№ 75-6-00418,�підля-

�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за�о-

нодавства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ЕЛЕРОН»���місячний�термін�надати�до�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�до��менти,�визначені�за�онодав-

ством,�необхідні�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�та�внесення�змін�до�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�від�18.09.2008

№ 75-6-00418.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про поновлення публічному 
акціонерному товариству «Холдингова компанія 

«Київміськбуд» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель

і споруд на вул. Суворова, 4/6 у Печерському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 1016/1880 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання публічного ак�

ціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 27.12.2013 № КОП�0134, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�1�рі��до�овір�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�07.04.2004�№ 82-6-00160�(з��ра-

х�ванням���оди�про�поновлення�та�про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�04.02.2010�№ 82-6-00574)

площею�0,1438��а,���том��числі�0,0451��а�в�ме-

жах� червоних� ліній� (�адастровий� номер

8000000000:82:343:0012),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�а�ціонерним�товари-

ством�холдин�овою��омпанією�«Київмісь�б�д»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністра-

тивних�б�дівель�і�спор�д�на�підставі�п�н�т��6

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�05.07.2001

№ 380/1356�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно�»�(справа�А-21015).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�07.04.2004�№ 82-6-00160�(з��ра-

х�ванням���оди�про�поновлення�та�про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�04.02.2010�№ 82-6-00574,

а�саме:�слова�«а�ціонерне�товариство�холдин-

�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»�замінити�слова-

ми�«п�блічне�а�ціонерне�товариство�«Холдин-

�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»���відповідних�від-

мін�ах.

3.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�07.04.2004�№ 82-6-00160�(з��ра-

х�ванням���оди�про�поновлення�та�про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�04.02.2010�№ 82-6-00574)

підля�ає�приведенню���відповідність�до�норм

за�онодавства.

4.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Хол-

дин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»

4.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�07.04.2001�№ 82-6-00160�(з��ра-

х�ванням���оди�про�поновлення�та�про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�04.02.2010�№ 82-6-�00574)

та�внесення�змін�до�ньо�о.

4.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�06.06.2014

№ 05704-5428.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23 липня 2015 року № 763/1627 

«Про звільнення ТОВ «Київський домобудівний комбінат № 1»
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної та інженерно�транспортної 
інфраструктури м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 15/1918 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)

у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнення�
ми), враховуючи звернення ТОВ «Київський домобудівний комбінат № 1» від 01.09.2015 № 25/15�2015 та про�
токол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 02.09.2015 № 33/58, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�23�липня�2015�ро���№ 763/1627

«Про�звільнення�ТОВ�«Київсь�ий�домоб�дівний

�омбінат�№ 1»�від�сплати�пайової��часті�(внес-

��)���створенні�соціальної�та�інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�м.�Києва»,�ви�лавши

п�н�т�1�рішення�в�та�ій�реда�ції:

«1.�За��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рі-

шення�звільнити�ТОВ�«Київсь�ий�домоб�дів-

ний��омбінат�№ 1»�від�сплати�пайової��часті

(внес��)���створенні�соціальної�та�інженерно-

транспортної�інфрастр��т�ри�м.�Києва,�що�ви-

ни�ла���зв’яз���із�б�дівництвом�житлових�ба-

�ато�вартирних�б�дин�ів�системи�«СВД»�для

подальшо�о�повторно�о�застос�вання�з�вб�-

дованими�та�приб�дованими�приміщеннями

на�в�л.�Клавдіївсь�ій,�40���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва,�на�за�альн��с�м��15 368 690,00

�ривень�(без�ПДВ),�а�саме:

— 1-а�чер�а:�житловий�б�дино��№ 1�(за�аль-

на�площа��вартир�5122,30��в.�м)�з�вб�довано-

приб�дованими�нежитловими�приміщеннями

(офіси)�за�альною�площею�573,00��в.�м�(за�да-

ними�технічної�інвентаризації�КП�«Київсь�е�місь-

�е�бюро�технічної�інвентаризації�та�реєстрації

права�власності�на�об’є�ти�нер�хомо�о�май-

на»);

— 2-а�чер�а:�житловий�б�дино��№ 2�(за�аль-

на�площа��вартир�6054,30��в.�м)�з�вб�довано-

приб�дованими�нежитловими�приміщеннями

(офіси)�за�альною�площею�682,40��в.�м�(за�да-

ними�технічної�інвентаризації�КП�«Київсь�е�місь-

�е�бюро�технічної�інвентаризації�та�реєстрації�пра-

ва�власності�на�об’є�ти�нер�хомо�о�майна»);

— 3-я�чер�а:�ТП�№ 1�та�ЦТП�№ 3�за�альною

площею�207,09��в.�м;

— 4-а�чер�а:�житловий�б�дино��№ 4�(за�аль-

на�площа��вартир�12163,65��в.�м)�з�вб�дова-

но-приб�дованими�нежитловими�приміщення-

ми�(офіси)�за�альною�площею�529,54��в.�м;

— 5-а�чер�а:�житловий�б�дино��№ 5�(за�аль-

на�площа��вартир�12287,10��в.�м)�з�вб�дова-

но-приб�дованими�нежитловими�приміщення-

ми�за�альною�площею�757,70��в.�м�(в�т.�ч.�офі-

си —�629,40��в.�м,�тепловий�п�н�т —�52,70 �в. м,

насосна�ВК —�49,20��в.�м,�еле�трощитова —

26,40��в.�м)�(за�даними�технічної�інвентариза-

ції�КП�«Київсь�е�місь�е�бюро�технічної�інвента-

ризації�та�реєстрації�права�власності�на�об’є�-

ти�нер�хомо�о�майна»);

— 6-а�чер�а:�с�пермар�ет�№ 6�за�альною

площею�914,40��в.�м;

— 7-а�чер�а:�житловий�б�дино��№ 7�(за�аль-

на�площа��вартир�12163,65��в.�м)�з�вб�дова-

но-приб�дованими�нежитловими�приміщення-

ми�(офіси)�за�альною�площею�654,94��в.�м;

— 8-а�чер�а:�житловий�б�дино��№ 7.1�(за-

�альна�площа��вартир�2596,68��в.�м)�з�вб�до-

вано-приб�дованими�нежитловими�приміщен-

нями�за�альною�площею�2609,36��в.�м�(в�т.�ч.

офіси —�279,43��в.�м,�басейн —�2329,93��в.�м);

— 9-а�чер�а:�житловий�б�дино��№ 9�(за�аль-

на�площа��вартир�12163,65��в.�м)�з�вб�дова-

но-приб�дованими�нежитловими�приміщення-

ми�(офіси)�за�альною�площею�652,27��в.�м�та

ТП�№ 2�за�альною�площею�116,64��в.�м;

— 10-а�чер�а:�пар�ін��№ 10�за�альною�пло-

щею�9163,69��в.�м�(в�т.�ч.�наземний�поверх —

4525,17��в.�м,�підземний�поверх —�4638,52

�в.�м)».

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва спортивної споруди — 
велотреку на вул. Б. Хмельницького, 58

Рішення Київської міської ради № 38/1941 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України «Про міс�

цеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів
права державної та комунальної власності», враховуючи звернення Міністерства молоді та спорту України
від 14.10.2014 № 7235/82, громадської організації «Київський велотрек» від 16.06.2015 № 144, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�з�од��на�безоплатне�прийняття�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�спортивної�спор�ди —�вело-

тре���на�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�58,���том��чис-

лі:�полотно�велотре��,�триб�ни,�підтриб�нні

приміщення,�адміністративний��орп�с�та�інші�спо-

р�ди�і�приміщення,�розташовані�на�земельній

ділянці� (�адастровий� номер

8000000000:88:199:0017),�що�належать�до�дер-

жавної�власності.

Київсь�а�місь�а�рада�зобов’яз�ється�ви�о-

ристов�вати�зазначене�майно�за�цільовим�при-

значенням�і�не�відч�ж�вати�в�приватн��влас-

ність.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності�та�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�сім’ї,�молоді�та

спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 41/1944 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання не�
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�примі-

щень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

24.09.2015�№ 41/1944

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна плата Строк, на який
укладається

договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
УЧАСНИКІВ ТА ІНВАЛІДІВ АТО"
Форма власності * приватна
Форма фінансування * змішана

ВУЛ. В. ВАСИ*
ЛЕВСЬКОЇ, №
12/16
Шевченківський
район 
Житловий
будинок * 
7*поверховий,
площа * 
10194,50 кв. м

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ 

100,0 кв. м 
23,1 кв. м 
1*й поверх,
площа * 
123,1 кв. м

1 грн на рік 
7 %

2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу у позичку (безоплатне користування) 
Парафії Серафима Саровського Української Православної 

церкви Київського Патріархату Київської єпархії 
у Московському районі м. Києва нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 42/1945 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статті 319, статей 827 — 829, 833 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої стат�
ті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звер�
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нення Парафії Серафима Саровського Української Православної церкви Київського Патріархату Київської єпар�
хії у Московському районі м. Києва від 28 березня 2013 року № 1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати���позич���(безоплатне��орист�-

вання)�Парафії�Серафима�Саровсь�о�о�У�раїн-

сь�ої�Православної�цер�ви�Київсь�о�о�Патрі-

архат��Київсь�ої�єпархії���Мос�овсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�нежитлові�приміщення�за�альною

площею�128,30��в.�м���б�дин���№ 10�на�в�л.�Ар-

тема,�що�належать�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�та�за�ріп-

лені�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом�-

нальним�підприємством�«Кер�юча��омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Шевчен�ів-

сь�о�о�район��м.�Києва»,�для�недільної�ш�оли

За�он��Божо�о.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Кер�юча

�омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва»:

2.1.�У�ласти�охоронний�до�овір�на�б�дино�

№ 10�на�в�л.�Артема���місті�Києві.

2.2.�У�ласти�до�овір�позич�и,�однією�з�іс-

тотних��мов�я�о�о�б�де�забезпечення�Пара-

фією�Серафима�Саровсь�о�о�У�раїнсь�ої�Пра-

вославної�цер�ви�Київсь�о�о�Патріархат��

Київсь�ої�єпархії���Мос�овсь�ом��районі�

м.�Києва�збереження�пам’ят�и�архіте�т�ри�та

містоб�д�вання,�та�в��становленом��за�оно-

давством�У�раїни�поряд���здійснити�переда-

ч��об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення,��опію�до�овор��позич�и�надати�до�Де-

партамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Де-

партамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

3.�Встановити,�що�релі�ійна��ромада�Пара-

фії�Серафима�Саровсь�о�о�У�раїнсь�ої�Право-

славної�цер�ви�Київсь�о�о�Патріархат��Київ-

сь�ої�єпархії���Мос�овсь�ом��районі�м.�Києва

має�право��орист�ватися�нежитловими�примі-

щеннями�за�альною�площею�128,30��в.�м���б�-

дин���№ 10�на�в�л.�Артема�без�права�відч�-

ження�та�передачі�в��орист�вання�третім�осо-

бам.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «РКБУД» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування комплексу 
торговельно�офісного та розважального призначення, 

паркінгу з озелененням території 
загального користування 
на вул. Будівельників, 40 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 47/1950 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен�
ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«РКБУД»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��омпле�с�

тор�овельно-офісно�о�та�розважально�о�при-

значення,�пар�ін���з�озелененням�території

за�ально�о��орист�вання�на�в�л.�Б�дівель-

ни�ів,�40���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�30.07.2015

№ 01015-000184029-014,�справа�№�Д-7150).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«РКБУД»,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�25�ро-

�ів�земельн��ділян���площею�0,8609��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:66:106:0084,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про

земельн��ділян���№�НВ-8000184522015)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��омпле�с�

тор�овельно-офісно�о�та�розважально�о�при-

значення,�пар�ін���з�озелененням�території

за�ально�о��орист�вання�на�в�л.�Б�дівель-

ни�ів,�40���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�із

земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�наб�т-

тям�права�власності�на�майно�(свідоцтво�про

право�власності�на�нер�хоме�майно�від

25.11.2014�№ 29986337,�витя��з�Державно-

�о�реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�май-

но� про� реєстрацію� права� власності� від

25.11.2014�№ 29987101).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«РКБУД»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�до��менти,�визна-

чені�за�онодавством,�необхідні�для���ладан-

ня�до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах

Головно�о��правління�Держзема�ентства�в

м.�Києві�від�02.06.2015�№ 19-26-0.3-8201/2-

15,�Головно�о��правління�містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�від�31.03.2015�№ 3640/0/12/19-

15.

3.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.6.�Питання�пайової��часті�та���ладення

з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди� земельної� ділян�и� від� 27.08.2009�

№ 66-6-00537�площею�0,7491��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:66:106:0067),���ла-

дений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�то-

вариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Гроссвіль»�на�підставі�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27.11.2008�№ 748/748�(з�о-

да�товариства�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Гроссвіль»�від�03.06.2015�№ 779),�з�мо-

мент��державної�реєстрації�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«РКБУД».

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя�не�за�собою�припинення�права��о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«УКРПЛАСТИК» земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд на вул. Марини Раскової, 1 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 48/1951 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк�
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про�
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельних�діляно��ПУБЛІЧНОМУ�АК-

ЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«УКРПЛАСТИК»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Марини�Рас�ової,�1���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —

землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер-

�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,�заява

ДЦ�від�17.08.2015�№ 01038-000185807-014,

справа�№�Д-7052).

2.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«УКРПЛАСТИК»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��5�цьо�о�рішення,�в�дов�остро�о-

в��оренд��на�25�ро�ів�земельн��ділян���пло-

щею� 9,7300� �а� (�адастровий� номер

8000000000:66:217:0001,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���

№�НВ-8000157892015)�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мари-

ни�Рас�ової,�1���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

3.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«УКРПЛАСТИК»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��5�цьо�о�рішення,�в�дов�остро�о-

в��оренд��на�25�ро�ів�земельн��ділян���пло-

щею� 0,2400� �а� (�адастровий� номер

8000000000:66:217:0002,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���

№�НВ-8000157982015)�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мари-

ни�Рас�ової,�1���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

4.�Надати�п�блічном��а�ціонерном��товари-

ств��«УКРПЛАСТИК»�дозвіл�на�передач��час-

тини�земельної�ділян�и�в�с�боренд���ом�наль-

ном��підприємств��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�«Київсь�ий�метрополітен»���разі

реалізації�інвестиційно�о�прое�т��з�ре�онстр��-

ції�з�надб�довою�станції�Київсь�о�о�метрополіт-

ен��«Лівобережна»�та�б�дівництвом��ритих�мос-

тових�переходів�з�вб�дованими�приміщення-

ми��ромадсь�о�о�призначення�по�Броварсь�о-

м��проспе�т����Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

5.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«УКРПЛАСТИК»:

5.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

5.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

5.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

18.11.2014�№ 11103/0/12/19-14,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

12.02.2015�№ 19-26-0.3-2114/2-15.

5.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

5.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

5.6.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

5.7.�Земельн��ділян���ви�ористов�вати�від-

повідно�до�вимо��статей�60,�61�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

6.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

"СПАСЬКИЙ" земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування нежитлового будинку � готелю 

на вул. Спаській, 31�а 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 49/1952 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Передати� товариств�� з� обмеженою

відповідальністю�"ГОТЕЛЬНИЙ�КОМПЛЕКС

"СПАСЬКИЙ",�за��мови�ви�онання�п�н�т��2

цьо�о�рішення,�в�оренд��на�10�ро�ів�земельн�

ділян���площею�0,1381��а�(�адастровий�номер

8000000000:85:342:0009)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�нежитлово�о�б�дин���–��отелю

на�в�л.�Спась�ій,�31-а���Подільсь�ом��районі

м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва���зв'яз��

з�переходом�права�власності�на�майно�(до�овір

��півлі-продаж��нежитлово�о�б�дин���від

09.01.2014�№�10,�витя��з�Державно�о�реєстр�

речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію

права�власності�від�09.01.2014,�номер�запис�

про�право�власності�4189123)�(�ате�орія�земель

-�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,

справа�А-21093,�заява�ДЦ�від�12.03.2015�

№�01006-000170049-014).

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"ГОТЕЛЬНИЙ�КОМПЛЕКС�"СПАСЬКИЙ":

2.1.�Ви�он�вати�обов'яз�и�земле�орист�вача

відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.3.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.4.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�необхідні�для���ладання�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и.

2.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

Департаментом� е�ономі�и� та� інвестицій
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ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��

та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�від�21.11.2007�№�85-6-00359

з�момент��державної�реєстрації�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�"ГОТЕЛЬНИЙ�КОМПЛЕКС

"СПАСЬКИЙ"�(лист-з�ода�п�блічно�о�а�ціонерно�о

товариства�"У�раїнсь�ий�інноваційний�бан�"

від�20.01.2014�№�48).

4.� Попередити� земле�орист�вача,� що

ви�ористання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�права

�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЕКСПО» 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування автопарку на вул. Павла Усенка, 8 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 51/1954 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України
«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме�
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста�
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«АВТОЕКСПО»�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�автопар���на�в�л.�Павла�Усен�а,

8���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�промисловості,�транспорт�,

зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�при-

значення,�заява�ДЦ�від�28.08.2015�№ 01040-

000186919-014,�справа�№�А-21871).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АВТОЕКСПО»,�за��мови

ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на

25�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,6946��а

(�адастровий�номер�8000000000:66:243:0010,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про

земельн��ділян���№�НВ-8000201702015)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�автопар���на

в�л.�Павла�Усен�а,�8���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�на-

б�ттям�права�власності�на�майно�(до�овір�по-

діл��нер�хомо�о�майна�від�19.06.2015�№ 2437,

витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на

нер�хоме�майно�про�реєстрацію�права�власно-

сті�від�19.06.2015,�інде�сний�номер�39401865).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«АВТОЕКСПО»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�Земельн��ділян���в�межах�червоних�лі-

ній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�за�онодавства.

3.6.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�від�09.03.2006�№ 66-6-00327

площею�0,6946��а�з�момент��державної�реєс-

трації�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�ТО-

ВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«АВТОЕКСПО»�(з�ода�від�рито�о�а�ціонер-

но�о�товариства�«Київсь�е�автотранспортне

підприємство-2240»�від�13.06.2015�№ 383).

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЕКСПО» 

земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування частини майнового комплексу та відкритої

автостоянки для вантажного автотранспорту 
на вул. Павла Усенка, 8 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 52/1955 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України
«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме�
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста�
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із

земле�строю�щодо�встановлення�(відновлен-

ня)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�міс-

цевості)�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АВТОЕКСПО»�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�частини�майново-

�о��омпле�с��та�від�ритої�автостоян�и�на�в�л.

Павла�Усен�а,�8���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�промис-

ловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,

оборони�та�іншо�о�призначення,�заява�ДЦ

від�28.08.2015�№ 01040-000186923-014,�спра-

ва�А-21869).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АВТОЕКСПО»,�за��мо-

ви�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�орен-

д��на�25�ро�ів�земельн��ділян���площею

6,2618� �а� (�адастровий� номер

8000000000:66:041:0001,�витя��з�Державно-

�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян-

���№�НВ-8000200112015)�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�частини�майново�о��ом-

пле�с��та�від�ритої�автостоян�и�для�вантаж-

но�о�автотранспорт��на�в�л.�Павла�Усен�а,

8���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва���зв’яз���з�наб�ттям�права

власності�на�майно�(до�овір�поділ��нер�хо-

мо�о�майна�від�19.06.2015,�витя��з�Держав-

но�о�реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�май-

но� про� реєстрацію� права� власності� від

19.06.2015,�інде�сний�номер�39401865).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«АВТОЕКСПО»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�до��менти,�визна-

чені�за�онодавством,�необхідні�для���ладан-

ня�до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення

з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�від�19.07.2007�№ 66-

6-00404�з�момент��державної�реєстрації�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�ТОВАРИ-

СТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АВТОЕКСПО»�(з�ода�від�рито�о�а�ціонер-

но�о�товариства�«Київсь�е�автотранспортне

підприємство-2240»�від�01.09.2015�№ 50).

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя�не�за�собою�припинення�права��о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Київський республіканський АВТОЦЕНТР» 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративно�складських приміщень 
з паливно�мастильним пунктом 

та автостоянкою на вул. Павла Усенка, 8 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 53/1956 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону Укра�

їни «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�
до розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 За�
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із

земле�строю�щодо�встановлення�(відновлен-

ня)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�міс-

цевості)�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Київсь�ий�респ�блі�ансь�ий�АВ-

ТОЦЕНТР»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративно-с�ладсь�их�приміщень�з

паливно-мастильним�п�н�том�та�автостоян-

�ою�на�в�л.�Павла�Усен�а,�8���Дніпровсь�о-

м��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�зем-

лі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер-

�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,�за-

ява�ДЦ�від�28.08.2015�№ 01040-000186928-

014�справа�А-21872).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Київсь�ий�респ�блі�ансь�ий

АВТОЦЕНТР»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,�в�оренд��на�25�ро�ів�земель-

н��ділян���площею�0,9003��а�(�адастровий

номер�8000000000:66:243:0009,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��про�земельн�

ділян���№�НВ-8000201752015)�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно-

с�ладсь�их�приміщень�з�паливно-мастиль-

ним�п�н�том�та�автостоян�ою�на�в�л.�Павла

Усен�а,�8���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�на-

б�ттям�права�власності�на�майно�(до�овір

поділ��нер�хомо�о�майна�від�19.06.2015,�ви-

тя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на

нер�хоме�майно�про�реєстрацію�права�влас-

ності� від� 19.06.2015� інде�сний� номер

39403207).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Київсь�ий�респ�блі�ансь�ий�АВТО-

ЦЕНТР»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�до��менти,�визна-

чені�за�онодавством,�необхідні�для���ладан-

ня�до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення

з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�від�21.11.2007�№ 66-

6-00434�з�момент��державної�реєстрації�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Київсь�ий

респ�блі�ансь�ий�АВТОЦЕНТР»�(з�ода�від-

�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�«Київсь�е

автотранспортне�підприємство-2240»�від

01.09.2015�№ 529).

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя�не�за�собою�припинення�права��о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЕКСПО» 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування автопарку на вул. Павла Усенка, 8 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 54/1957 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України
«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме�
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста�
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АВТОЕКСПО»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�автопар���на�в�л.�Павла�Усен�а,�8 ��Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —

землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер-

�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,�заява

ДЦ�від�28.08.2015�№ 01040-000186921-014,

справа�№�А-21870).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АВТОЕКСПО»,�за��мови

ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на

25�ро�ів�земельн��ділян���площею�3,8104��а

(�адастровий�номер�8000000000:66:243:0006,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про

земельн��ділян���№�НВ-8000200102015)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�автопар���на

в�л.�Павла�Усен�а,�8���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�на-

б�ттям�права�власності�на�майно�(до�овір�по-

діл��нер�хомо�о�майна�від�19.06.2015�№ 2437,

витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на

нер�хоме�майно�про�реєстрацію�права�власно-

сті�від�19.06.2015,�інде�сний�номер�39401865).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«АВТОЕКСПО»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�від�07.04.2006�№ 66-6-00335

площею�3,8104��а�з�момент��державної�реєс-

трації�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�ТО-

ВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«АВТОЕКСПО»�(з�ода�від�рито�о�а�ціонер-

но�о�товариства�«Київсь�е�автотранспортне

підприємство-2240»�від�13.06.2015�№ 383).

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 40/1943 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами
вивчення попиту на кожен об’єкт оренди подано по одній заяві, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 28 квітня 2015 року № 32, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�єдиним�претендентам�на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації���ласти�в��становленом��по-

ряд���до�овори�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�24.09.2015�№ 40/1943

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиним претендентам на право оренди

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди
та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Місячна
орендна плата

у грн

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧИЙ
СПОРТИВНИЙ КЛУБ
ФОРТУНА" 
Форма власності *
приватна 
Форма фінансування *
змішана

ВУЛ. КОШИЦЯ, 8
Дарницький
район, 
НБ * 3*
поверховий
Середня
загальноосвітня
школа № 296
Площа * 
11474,50 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО*
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКОГО
СПРЯМОВАНА
НА
ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ
ВИДАМИ
СПОРТУ 
1, 2, 3 поверхи
Площа * 
582,87 кв. м

3 % 47,07 грн 
за год. 
(15 год. на
тиждень) 
Пн. 3 год.:
15.00 * 18.00
Вт. 3 год.: 
15.00 * 18.00
Ср. 3 год.:
15.00 * 18.00
Чт. 3 год.: 
15.00 * 18.00
Пт. 3 год.:
15.00 * 18.00

2 роки 364 дні

2 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧИЙ
СПОРТИВНИЙ КЛУБ
ФОРТУНА" 
Форма власності *
приватна 
Форма фінансування *
змішана

ВУЛ.
ВЕРБИЦЬКОГО,
14*Г 
Дарницький
район, 
НБ * 3*
поверховий
Середня
загальноосвітня
школа 
№ 266 
Площа * 
11539,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО*
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКОГО
СПРЯМОВАНА
НА
ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ
ВИДАМИ
СПОРТУ 
1 поверх 
Площа * 
289,00 кв. м

3 % 24,01 грн 
за год. 
(15 год. на
тиждень) 
Пн. 3 год.:
15.00 * 18.00
Вт. 3 год.: 
15.00 * 18.00
Ср. 3 год.:
15.00 * 18.00
Чт. 3 год.:
15.00 * 18.00
Пт. 3 год.:
15.00 * 18.00

2 роки 364 дні

3 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРИВАТНИЙ
НАВЧАЛЬНО*ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС "ДНІПРО*
ЛІДЕР" 
Форма власності *
приватна 
Форма фінансування *
госпрозрахункова

ВУЛ. САНА*
ТОРНА, 9*А
Дарницький
район, 
НБ * 2*повер*
ховий
Дошкільний
навчальний
заклад 
№ 345 
Площа * 
831,3 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ 
1, 2 поверхи 
Площа *
689,6 кв. м

3 % 26105,69 2 роки 364 дні

4 МІЖНАРОДНА
БЛАГОДІЙНА УСТАНОВА
"ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО
ВІДРОДЖЕННЯ" 
Форма власності *
приватна 
Форма фінансування *
змішана

ВУЛ. КНЯЖИЙ
ЗАТОН, 17*В
Дарницький
район, 
НБ * 3*
поверховий
Середня
загальноосвітня
школа № 62
Площа *
11474,48 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО*
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКОГО
СПРЯМОВАНА
НА
ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ
ВИДАМИ
СПОРТУ 
Підвал 
Площа*
205,9 кв. м

3 % 7196,49 2 роки 364 дні

5 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"СПОРТИВНО*
ОЗДОРОВЧА
ОРГАНІЗАЦІЯ "АТЛЕТ"
Форма власності *
приватна 
Форма фінансування *
змішана

ВУЛ.
ВЕРБИЦЬКОГО,
26*В
Дарницький
район, 
НБ * 3*
поверховий
Спеціалізована
школа № 255
Площа *
8229,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО*
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКОГО
СПРЯМОВАНА
НА
ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ
ВИДАМИ
СПОРТУ 
1, 2 поверхи 
Площа * 
463,06 кв. м

3 % 40,66 грн 
за год. 
(33 год. на
тиждень) 
Вт. 1,5 год.:
20.00 * 21.30
Ср. 3 год.: 
17.30 * 20.30
Чт. 1,5 год.:
20.00 * 21.30
Пт. 3 год.:
15.00 * 18.00
Сб. 24 год.

2 роки 364 дні

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки управлінню 

Державної автомобільної інспекції 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 

України в місті Києві для експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд 

на вул. Львівській, 80 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 54/919 від 23 січня 2015 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,2834

�а�(�адастровий�номер�8000000000:75:212:0024)

�правлінню�Державної�автомобільної�інспе�-

ції�Головно�о��правління�Міністерства�вн�т-

рішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Львівсь�ій,�80���Святошинсь�ом��районі

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової

та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-6141).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 816/1680 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ'
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при'
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви'
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 15 квітня 2015 року № 31, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Передати�в�оренд��нежитлові�приміщення

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня.

Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка орендної плати Строк, на
який
уклада!
ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 Фізична особа !
підприємець
Грюнвальд Жаклін
Едуардівна 
Форма власності !
приватна 
Форма фінансування
! госпрозрахункова

ЛЕНІНА, 50, 
М!Н ЖУЛЯНИ 
Солом'янський район 
НБ ! 3/4!поверховий, 
середня
загальноосвітня 
школа № 279 
Площа ! 16564,70 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО!
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
(проведення тренувань з
художньої гімнастики) 
2 поверх 
Площа ! 710,31 кв. м

3 % 
Понеділок 
18:00 ! 20:00 
Вівторок 18:00 ! 20:00
Середа 18:00 ! 20:00
Четвер 18:00 ! 20:00
П'ятниця 18:00 ! 20:00
Під час літніх канікул з
01.07 по 31.08
приміщення не
орендується 
Місячна орендна
плата визначається
згідно з графіком
використання
приміщень

2 роки
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 816/1680

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 

на право оренди

Про затвердження 
детального плану території в межах вул. Академіка Туполєва,

Естонської, Невської, пров. Невського, вулиць Гончарова, 
Балаклієвської, Щербакова, просп. Перемоги 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 826/1690 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київ'
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.11.2013�№ 518/10006�«Про�затверджен-

ня�місь�ої�про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації���м.�Києві»�та�і�зміни:

1.1.�Підп�н�т�105�Перелі���містоб�дівної�до��ментації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Ки-

єві���2013 —�2016�рр.�(додато��до�про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації

в�м.�Києві)�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

1.2.�Доповнити�Перелі��містоб�дівної�до��ментації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Києві��

2013 —�2016�рр.�(додато��до�про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації�в�

м.�Києві)�новим�підп�н�том�153�та�о�о�зміст�:

2.�Затвердити�детальний�план�території�в�межах�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�Естонсь�ої,�Нев-

сь�ої,�пров.�Невсь�о�о,�в�лиць�Гончарова,�Бала�лієвсь�ої,�Щерба�ова,�просп.�Перемо�и���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�відповідно�до�основних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів,�що�додаю-

ться.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

153. ДПТ у межах просп. Перемоги, вулиць Балаклієвської, Гончарова, пров. Невського, вулиць
Невської, Естонської, Щербакова, Салютної, Саратівської та залізничної колії у Шевченків!
ському районі м. Києва

3.1.006 193

105. ДПТ у межах вул. Академіка Туполєва, Естонської, Невської, пров. Невського, вулиць Гонча!
рова, Балаклієвської, Щербакова, просп. Перемоги у Шевченківському районі м. Києва

3.1.006 30

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 826/1690

Основні техніко'економічні показники детального плану території 
в межах вул. Академіка Туполєва, Естонської, Невської, пров. Невського,

вулиць Гончарова, Балаклієвської, Щербакова, просп. Перемоги 
у Шевченківському районі м. Києва

Київський міський голова
В. Кличко

Показники Одиниці
виміру

Кількість

Існуючий стан Етап від 3 до 7 років Етап від 15 до 20 років

Територія в межах проекту, у тому числі: га 36,5

! житлова забудова: га 12,4 16,7 17,4

а) квартали садибної забудови га 3,9 4,8 4,8

б) квартали багатоквартирної забудови
(з урахуванням гуртожитків)

га 8,5 11,9 12,6

! ділянки установ і підприємств
обслуговування (крім підприємств і
установ мікрорайонного значення)

га 1,7 1,7 5,6

! зелені насадження (крім зелених
насаджень мікрорайонного значення)

га 1,7 1,7 1,0

! вулиці в межах червоних ліній га 11,3 12,5 12,5

Території (ділянки) забудови іншого
призначення (ділової, виробничої,
комунально!складської, курортної,
оздоровчої тощо)

га 8,2 3,9 !

! інші території га ! ! !

Чисельність населення тис. осіб 2,988 5,204 5,204

Щільність населення  
! в садибній забудові  
! в багатоквартирній забудові

люд./га
27 

350
30 

440
30 
410

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17 лютого 2015 року № 99/964 «Про передачу до сфери

управління Служби безпеки України майна 
санаторію'профілакторію «Тетерів»

Рішення Київської міської ради № 820/1684 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи санаторію'профілак'
торію «Тетерів» від 12 березня 2015 року № 17, від 25 березня 2015 року № 19, лист Головного управління Служ'
би безпеки України у м. Києві та Київській області від 20 травня 2015 року № 51/20'3575, Київська міська ра'
да

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2015�ро��

№ 99/964�«Про�передач��до�сфери��правлін-

ня�Сл�жби�безпе�и�У�раїни�майна�санаторію-

профіла�торію�«Тетерів»,�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності�та�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я

та�соціальної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

17.02.2015�№ 99/964

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 820/1684)

Майно санаторію'профілакторію «Тетерів», 
яке розташоване за адресою: Київська область, Бородянський район, 

смт Пісківка, вул. Санаторна, 1, належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передається до сфери управління

Служби безпеки України на баланс Головного управління 
Служби безпеки України у м. Києві та Київській області

№
п/п

Назва об'єкта Площа,
кв. м

Рік
забу!
дови/
Рік
випу!
ску

Первісна
балансова
вартість, грн

Знос, грн Залишкова
балансова
вартість, 
грн

1 2 3 4 5 6 7

1 Автодром 656,25 1980 24356,00 24268,00 88,00

2 Адміністративний корпус 620,5 1979 127123,00 84583,00 42540,00

3 Артезіанська свердловина 11,9 1979 59247,00 49925,00 9322,00

4 Асфальтовані доріжки, майданчики 6130,0 1979 121780,00 117031,00 4749,00

5 Гараж і склад 42,3 1986 35548,00 23651,00 11897,00

6 Господарська будівля 679,1 1980 203218,00 137395,00 65823,00

7 Загорожа ! 1979 56018,00 53832,00 2186,00

8 Зовнішня вбиральня 35,0 1979 8887,00 6963,00 1924,00

9 Клуб!їдальня 1668,4 1980 438962,00 292071,00 146891,00

10 Павільйон 211,2 1977 31446,00 20922,00 10524,00

11 Прохідна 10,9 1980 7407,00 5801,00 1606,00
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12 Резервуар ! 1984 930,00 930,00 0,00

13 Резервуар ! 1984 930,00 930,00 0,00

14 Резервуар ! 1984 930,00 930,00 0,00

15 Резервуар ! 1984 930,00 930,00 0,00

16 Резервуар ! 1984 930,00 930,00 0,00

17 Резервуар ! 1984 930,00 930,00 0,00

18 Система каналізації ! 1984 116913,00 111562,00 5351,00

19 Спальний корпус № 1 620,5 1979 122328,00 81392,00 40936,00

20 Спальний корпус № 2 622,3 1979 123315,00 82050,00 41265,00

21 Спальний корпус № 3 619,0 1979 35924,00 16216,00 19708,00

22 Спальний корпус № 4 621,6 1980 122640,00 81842,00 40798,00

23 Спальний корпус № 5 594,9 1980 133714,00 81280,00 52434,00

24 Спальний корпус № 6 747,7 1980 115497,00 70191,00 45306,00

25 Спальний корпус № 7 501,8 1979 69274,00 46092,00 23182,00

26 Спортивний майданчик ! 1979 26791,00 26695,00 96,00

27 Танцювальний майданчик 176,6 1979 24356,00 23404,00 952,00

28 Теплотраса внутрішня, зовнішня ! 1979 210801,00 203356,00 7445,00

29 Будівля каналізаційної станції ! 1979 91047,00 21524,00 69523,00

30 Піднавіс для відпочинку ! 1980 3683,00 2177,00 1506,00

31 Будівля водонапірної башти ! 1979 5115,00 1005,00 4110,00

32 Піднавіс господарський ! 1986 1023,00 502,00 521,00

33 Приміщення електростанції ! 1988 12589,00 12359,00 230,00

34 Трансформаторна підстанція ! 1979 53322,00 49076,00 4246,00

35 Апарат хвильотерапії "Луч!4" ! 2001 4978,00 4978,00 0,00

36 Апарат електрон. "Електросон!4т" ! 2001 1689,00 1689,00 0,00

37 Апарат комбінований лазерний АКЛУ!1М ! 1991 1336,00 1336,00 0,00

38 Апарат магнітний "Полюс 101" ! 2001 1770,00 1770,00 0,00

39 Апарат магнітотерапії "Полюс 2" ! 2001 2846,00 2846,00 0,00

40 Апарат для приготування кисневої пінки ! 1991 810,00 810,00 0,00

41 Апарат "Іскра!1" ! 2001 2580,00 2580,00 0,00

42 Апарат "Ампліпульс!5" ! 2001 2649,00 2649,00 0,00

43 Апарат "Вулкан" ! 2001 1460,00 1460,00 0,00

44 Апарат "Вулкан" ! 2001 1460,00 1460,00 0,00

45 Апарат "Явь!103" ! 2001 1929,00 1929,00 0,00

46 Апарат по Фолю ТФ!02 ! 2001 853,00 853,00 0,00

47 Бойлер для подачі води ! 1991 528,00 525,00 3,00

48 Бойлер для подачі води ! 1991 528,00 525,00 3,00

49 Ванна для підводного масажу ! 2001 18949,00 18949,00 0,00

50 Димосос ДН!10 ! 1991 1211,00 1203,00 8,00

51 Електропідстанція (дизель) ! 1991 3606,00 3588,00 18,00

52 Котел опалювальний ! 1991 5733,00 5720,00 13,00

53 Котел опалювальний ! 1991 5733,00 5720,00 13,00

54 Котел опалювальний ! 1991 5733,00 5720,00 13,00

55 Котел опалювальний ! 1991 5733,00 5720,00 13,00

56 Котел опалювальний ! 1991 5733,00 5720,00 13,00

57 Котел опалювальний ! 1991 5733,00 5720,00 13,00

58 Насос ! 1991 450,00 449,00 1,00

59 Насос ЗВЦ 6!10!80 ! 2008 1789,00 1780,00 9,00

60 Насос ЕЦВ 6!10!110 ! 2013 4975,00 0,00 4975,00

61 Телевізор 14 АУ!1413 ЕЕ ! 2000 770,00 770,00 0,00

62 Телевізор 21 АУ!2113 ЕЕ ! 2000 1016,00 1016,00 0,00

63 Телефонний апарат "Панасонік 9280" ! 1998 680,00 680,00 0,00

64 Трансформатор ТН!250 ! 1991 2684,00 2326,00 358,00

65 Трансформатор ТН!250 ! 1991 2624,00 2298,00 326,00

66 Установка УФТ!1 ! 1991 8578,00 8578,00 0,00

67 Холодильна установка ! 1991 662,00 662,00 0,00

Всього: 2495712,00 1834774,00 660938,00

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 822/1686 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760'763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності те'
риторіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ра'
ди з питань власності від 29 липня 2014 року № 5, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�примі-

щень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 822/1686

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди та
орендована площа,
кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
"ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІД
ЩИРОГО СЕРЦЯ" 
Форма власності !
колективна 
Форма господарювання !
членські та благодійні внески

ВУЛ. РАДУНСЬКА, 
БУД. 18 
Деснянський район 
Нежилий будинок 
(капітальний), 
2!поверховий 
Загальна площа 
! 1753,40 кв. м

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА
КИЇВРАДИ
МЕЛІХОВОЇ Т. І. 
1 поверх 
площа ! 31,50 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні, але
не більше ніж
термін дії
депутатських
повноважень
депутата Київради

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 821/1685

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, враховуються на балансі комунального підприємства 
«Київдорсервіс» та безоплатно передаються у комунальну власність 

територіальної громади селища Короп Чернігівської області

№
п/п

Марка (модель), інв. № автотранспорту Рік
випуску

Пробіг,
км

Балансова вартість, грн.

первісна залишкова

1 ГАЗ 3307, реєстраційний № АА3841ВЕ, шасі № ХТН
33070050870632, інв. № 207

2004 86797 93499,99 0,0

2 ГАЗ 33023, реєстраційний № АА4084АН, шасі 
№ 33023040033108, інв. № 209

2004 112860 54606,2 0,0

Київський міський голова
В. Кличко

Про безоплатну передачу 
транспортних засобів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до комунальної власності
територіальної громади селища Короп Чернігівської області

Рішення Київської міської ради № 821/1685 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення виконавчого ко'
мітету Коропської селищної ради Чернігівської області (листи від 27 січня 2014 року № 3'15/36 та від 5 січня
2015 року № 3'15/1) та комунального підприємства «Київдорсервіс» (лист від 9 грудня 2014 року № 1/2433), Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�безоплатно����ом�нальн��влас-

ність�територіальної��ромади�селища�Короп

Черні�івсь�ої�області�транспортні�засоби,�я�і

належать�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�та�врахов�ються

на�балансі��ом�нально�о�підприємства�«Київ-

дорсервіс»,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київдор-

сервіс»:

2.1.�Спільно�з�ви�онавчим��омітетом�Короп-

сь�ої�селищної�ради�Черні�івсь�ої�області�с�лас-

ти�а�ти�приймання —�передачі�транспортних

засобів,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,

та�подати�їх�на�затвердження�Департамент�

�ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

2.2.�Списати�з�баланс��транспортні�засоби,

зазначені���додат��,�після�ви�онання�п�н�т��2.1

цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 827/1691 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:66:172:0004)�площею

0,0205��а�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

тор�овельно�о�павільйон��на�в�л.�Андрія�Ма-

лиш�а,�3-д���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва,�що

підля�ає�продаж���р.�Черноті�Наталії�Володи-

мирівні�(справа�№�Є-1273).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності 
територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 822'1/1686 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності те'
риторіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ра'
ди з питань власності від 19 травня 2015 року № 34, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до�овір

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 822-1/1686

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди та
орендована площа,
кв. м

Ставка
оренд!
ної
плати

Строк, на який
укладається договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 МОЛОДІЖНА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "МАЙБУТНЄ
ПОЧИНАЄТЬСЯ З ОСВІТИ" 
Форма власності !
приватна 
Форма фінансування !
членські внески

ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
№ 51, ЛІТ. А
Шевченківський район 
Нежиле приміщення,
адміністративне 
Загальна площа ! 1834,50
кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ЄСКІНОЇ О. О.
! 50,00 кв. м 
! 9,70 кв. м 
Цокольний поверх !
1,90 кв. м 
1 поверх ! 4,50 кв. м 
2 поверх ! 53,30 кв. м 
Загальна площа !
59,70 кв. м

1 грн 
на рік 
4 %

На строк дії
депутатських
повноважень, але
не більше ніж 2
роки 364 дні. За
умови укладання
охоронного
договору з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,

що підлягають продажу
Рішення Київської міської ради № 828/1692 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельних�діляно��(�адастро-

ві� номери� 8000000000:66:172:0052� та

8000000000:66:172:0054)�за�альною�площею

0,0599��а�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

тор�овельно�о��омпле�с��на�в�л.�Андрія�Ма-

лиш�а,�3�(літ.�Д)���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�що�підля�ають�продаж��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«АКС»�(справа�

№�Є-1269).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішенця

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,

що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 831/1695 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:136:0067)�площею

0,0423��а�для�ре�онстр��ції�та�б�дівництва�ад-

міністративних�приміщень�з�подальшими�їх�е�с-

пл�атацією�та�обсл��ов�ванням�на�в�л.�Берез-

ня�івсь�ій,�8-а���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�що�підля�ає�продаж��товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«ОБ’ЄДНАННЯ�УКРА-

ЇНСЬКИХ�ІНВЕСТИЦІЙ»�(справа�№�Є-1279).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї 
на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації 

та обслуговування комплексу надання послуг об’єктам 
транспорту з багатоповерховим паркінгом на перетині 

вул. Вишняківської та вул. Ревуцького (11 мікрорайон житлового
масиву Осокорки) у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 833/1697 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134 — 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат'

ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ста'
тей 6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодав'
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�для�продаж��її

або�права�оренди�на�неї�на�земельних�тор�ах

(а��ціоні)�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання��омпле�с��надання�посл���об’є�-

там�транспорт��з�ба�атоповерховим�пар�ін�ом

на�перетині�в�л.�Вишня�івсь�ої�та�в�л.�Рев�ць-

�о�о�(11�мі�рорайон�житлово�о�масив��Осо-

�ор�и)���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�промисловості,�транспор-

т�,�зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�при-

значення)�(Є-1234).

2.�Затвердити�стартов��цін��продаж��ло-

та —�земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:90:291:0067)�площею�0,9344��а

на�перетині�в�л.�Вишня�івсь�ої�та�в�л.�Рев�ць-

�о�о�(11�мі�рорайон�житлово�о�масив��Осо-

�ор�и)���Дарниць�ом��районі�м.�Києва,�я�а

виставляється�на�земельні�тор�и,���розмірі�

11�810�079,00��рн�(одинадцять�мільйонів�ві-

сімсот�десять�тисяч�сімдесят�дев’ять��ривень

00��опійо�)�на�підставі�е�спертної��рошової

оцін�и.

3.�Встановити��ро��земельних�тор�ів�по�зе-

мельній�ділянці���розмірі�5�відсот�ів�від�стар-

тової�ціни�продаж��земельної�ділян�и,�що�ста-

новить�59�0503,95��рн�(п’ятсот�дев’яносто�ти-

сяч�п’ятсот�три��ривні�95��опійо�).

4.�Затвердити��мови�продаж��земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��омпле�с��надання�посл���об’є�там

транспорт��з�ба�атоповерховим�пар�ін�ом�на

перетині�в�л.�Вишня�івсь�ої�та�в�л.�Рев�ць�о-

�о�(11�мі�рорайон�житлово�о�масив��Осо�ор-

�и)���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�з�ідно�з�до-

дат�ом�1�до�цьо�о�рішення.

5.�Продати�переможцю�земельних�тор�ів�зе-

мельн��ділян����ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:291:0067)�на�перетині�

в�л.�Вишня�івсь�ої�та�в�л.�Рев�ць�о�о�(11�мі�-

рорайон�житлово�о�масив��Осо�ор�и)���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�площею�0,9344��а

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня��омпле�с��надання�посл���об’є�там�транс-

порт��з�ба�атоповерховим�пар�ін�ом.

6.�У�разі,�я�що�тор�и�з�продаж��земельної

ділян�и,�зазначеної�в�п�н�ті�5�цьо�о�рішення,

в�том��числі�повторні,�визнаються�та�ими,�що

не�відб�лися,�здійснюється�продаж�права�орен-

ди�цієї�земельної�ділян�и,�а�ви�онавцем�зе-

мельних�тор�ів�протя�ом�10��алендарних�днів

п�блі��ється�о�олошення�про�продаж�права

оренди�цієї�земельної�ділян�и.

7.�У�випад��,�передбаченом��п�н�том�6�цьо-

�о�рішення:

7.1.�Встановити�стартовий�розмір�річної

орендної�плати�за��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою���розмірі�8�(восьми)�відсот�ів�від�нор-

мативної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и.

7.2.�Встановити��ро��земельних�тор�ів�з�про-

даж��права�оренди�земельної�ділян�и���розмі-

рі�0,5�(н�ль�цілих�п’ять�десятих)�відсот�а�стар-

тової�плати�за��орист�вання�земельною�ділян-

�ою.

7.3.�Продати�переможцю�земельних�тор�ів

право�оренди�земельної�ділян�и�на��мовах��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою,�затверджених

з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о�рішення.

8.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації):

8.1.�Забезпечити�передач��ви�онавцю�зе-

мельних�тор�ів��опій�до��ментів�та�матеріалів

на�лот�не�пізніше�30��алендарних�днів�після

надходження�цьо�о�рішення�до�Департамент�

земельних�рес�рсів.

8.2.�Забезпечити�під�отов���прое�т��до�о-

вор����півлі-продаж��земельної�ділян�и�на�пе-

ретині�в�л.�Вишня�івсь�ої�та�в�л.�Рев�ць�о�о

(11�мі�рорайон�житлово�о�масив��Осо�ор�и)

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва,�а���випад��,

зазначеном����п�н�ті�6�цьо�о�рішення,�—�про-

е�т��до�овор��оренди�цієї�земельної�ділян�и.

9.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�не

пізніше�10�робочих�днів�після�надходження�цьо-

�о�рішення�надати�Департамент��земельних

рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�містоб�дівні��мови�та�обмеження�заб�до-

ви�земельної�ділян�и�на�перетині�в�л.�Вишня-

�івсь�ої�та�в�л.�Рев�ць�о�о�(11�мі�рорайон�жит-

лово�о�масив��Осо�ор�и)���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва.

10.�Переможцю�земельних�тор�ів�безпосеред-

ньо�в�день�проведення�тор�ів���ласти�до�овір

��півлі-продаж��земельної�ділян�и,�а���випад-

��,�зазначеном����п�н�ті�7�цьо�о�рішення,�—

до�овір�оренди�земельної�ділян�и.

11.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 833/1697

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу надання послуг
об’єктам транспорту з багатоповерховим паркінгом 

на перетині вул. Вишняківської та вул. Ревуцького 
(11 мікрорайон житлового масиву Осокорки) у Дарницькому районі м. Києва

1.�Ціна�продаж��земельної�ділян�и�підля�ає�сплаті�переможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше

трьох�бан�івсь�их�днів�з�дня���ладання�до�овор����півлі-продаж�.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�переможцем�а��ціон��по�земельній�ділянці�на�перетині�

в�л.�Вишня�івсь�ої�та�в�л.�Рев�ць�о�о�(11�мі�рорайон�житлово�о�масив��Осо�ор�и)���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва,�при�подальших�остаточних�розрах�н�ах�за�до�овором���півлі-продаж�

земельної�ділян�и�зарахов�ється�до���півельної�ціни.

3.�Право�власності�на�земельн��ділян���переходить�до�переможця�земельних�тор�ів�після�но-

таріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-продаж��земельної�ділян�и�та�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян���відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�за��мови�сплати�пе-
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реможцем�земельних�тор�ів�повної�ціни�продаж��земельної�ділян�и,�а�та�ож�пені�(��разі�наяв-

ності).

4.�У�випад���несплати���встановлений�за�онодавством�стро���оштів�за�до�овором���півлі-

продаж��земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���а-

рантійний�внесо��переможцю�тор�ів�не�повертається.

5.�Право�власності�на�земельн��ділян���може�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�140,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�Переможцю�земельних�тор�ів:

6.1.�З�дня�вини�нення�права�власності�на�земельн��ділян��,�придбан��за�до�овором���пів-

лі —�продаж��земельної�ділян�и,�сплач�вати�земельний�подато����розмірах�і�поряд��,�перед-

бачених�чинним�за�онодавством�У�раїни.

6.2.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земельної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

6.3.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотри-

манням�власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�с-

пл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

6.4.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд���та���випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

6.5.�Питання�відш�од�вання�відновної�вартості�зелених�насаджень�та�інші�питання�майнових

відносин�виріш�вати�в��становленом��поряд��.

6.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Головно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�т�-

ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

23.08.2011�№ 9503/0/18/19/1-11,�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�01.10.2014�№ 9480/0/12-

1/09-14,�Головно�о��правління�охорони���льт�рної�спадщини�від�19.08.2011�№ 4127�та�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від�13.10.2014�№ 19-26-0.3-5457/2-14.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 833/1697

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте 
на земельних торгах (аукціоні), для будівництва, експлуатації 

та обслуговування комплексу надання послуг об’єктам транспорту 
з багатоповерховим паркінгом на перетині вул. Вишняківської 
та вул. Ревуцького (11 мікрорайон житлового масиву Осокорки) 

у Дарницькому районі м. Києва

1.�Земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:291:0067)�на�перетині�в�л.�Вишня�івсь�ої�та�в�л.�Рев�ць�о�о�(11�мі�-

рорайон�житлово�о�масив��Осо�ор�и)���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�площею�0,9344��а�пере-

дається�переможцю�земельних�тор�ів���дов�остро�ов��оренд��на�20�ро�ів�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання��омпле�с��надання�посл���об’є�там�транспорт��з�ба�атоповерхо-

вим�пар�ін�ом.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�переможцем�земельних�тор�ів�до�їх�проведення,�зарахо-

в�ється�до�річної�орендної�плати�за�перший�рі���орист�вання�земельною�ділян�ою,�встановле-

ної�за�рез�льтатами�земельних�тор�ів.

3.�Річна�орендна�плата�за�перший�рі���орист�вання�земельною�ділян�ою,�визначена�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів,�підля�ає�сплаті�переможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше�трьох�бан-

�івсь�их�днів�з�дня���ладення�відповідно�о�до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

4.�Право�оренди�на�земельн��ділян���вини�ає���переможця�земельних�тор�ів�після�нотарі-

ально�о�посвідчення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�та�державної�реєстрації�права�орен-

ди�земельної�ділян�и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�за��мови�сплати�переможцем�зе-

мельних�тор�ів�річної�орендної�плати�за�перший�рі���орист�вання�земельною�ділян�ою.

5.�У�разі�несплати���встановлений�за�онодавством�стро���оштів�за�до�овором�оренди�зе-

мельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���арантійний

внесо��переможцю�земельних�тор�ів�не�повертається.

6.�Право��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.�Переможцю�земельних�тор�ів:

7.1.�Своєчасно�вносити�орендн��плат�,�щорічна�с�ма�я�ої�за��ожний�наст�пний�рі��оренди�не

може�б�ти�меншою�за�розмір�(с�м�)�річної�орендної�плати�за�перший�рі���орист�вання�земель-

ною�ділян�ою,�визначений�за�рез�льтатами�земельних�тор�ів.

7.2.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�вача�з�ідно�з�вимо�ами�статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

7.3.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�орендованої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотри-

манням�орендарем��мов�ви�ористання�земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та

е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

7.4.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд���та���випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

7.5.�Питання�відш�од�вання�відновної�вартості�зелених�насаджень�та�інші�питання�майнових

відносин�виріш�вати�в��становленом��поряд��.

7.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Головно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�т�-

ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

23.08.2011�№ 9503/0/18/19/1-11,�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�01.10.2014�№ 9480/0/12-

1/09-14,�Головно�о��правління�охорони���льт�рної�спадщини�від�19.08.2011�№ 4127�та�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від�13.10.2014�№ 19-26-0.3-5457/2-14.

7.7.�Завершити�заб�дов��земельної�ділян�и�в�стро�и,�встановлені�прое�тною�до��ментацією,

затвердженою�в��становленом��поряд��,�але�не�пізніше�ніж�через�три�ро�и�з�момент��держав-

ної�реєстрації�права�оренди.

8.�Інші��мови��орист�вання�земельною�ділян�ою�встановлюються�до�овором�оренди�земель-

ної�ділян�и�та�за�онодавством�У�раїни.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки малому приватному 
підприємству «ФАУНА'СЕРВІС» для експлуатації 

та обслуговування будівлі ветеринарного госпіталю 
на вул. Саксаганського, 44 (літ. «Г») у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 834/1698 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 120, 128 Земельного кодексу України, статей 30, 50 Закону України «Про землеуст'
рій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 3
прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245'VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», постанови
Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстро'
ченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» та розглянувши про'
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�малом��приватном��підприємств�

«ФАУНА-СЕРВІС»�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:76:063:0022)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�ветеринар-

но�о��оспіталю�на�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�44�(літ.

«Г»)���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�Д-7067).

2.�По�одити�звіт�про�е�спертн���рошов��оцін-

���земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:76:063:0022)�на�в�л.�Са�са�ан-

сь�о�о,�44�(літ.�«Г»)���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�(справа�№�Є-1276).

3.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��

розмірі�2088686,00��рн�(два�мільйони�вісімде-

сят�вісім�тисяч�шістсот�вісімдесят�шість��ри-

вень�00��опійо�)�на�підставі�е�спертної��рошо-

вої�оцін�и�(висново��про�рин�ов��вартість�зе-

мельної�ділян�и�від�22.04.2015).

4.�Продати�малом��приватном��підприєм-

ств��«ФАУНА-СЕРВІС»�земельн��ділян����ом�-

нальної� власності� (�адастровий� номер

8000000000:76:063:0022)�площею�0,0549��а�за

2088686,00��рн�(два�мільйони�вісімдесят�вісім

тисяч�шістсот�вісімдесят�шість��ривень�00��о-

пійо�)�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�-

дівлі�ветеринарно�о��оспіталю�на�в�л.�Са�са-

�ансь�о�о,�44�(літ.�«Г»)���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

5.�Затвердити��мови�продаж��малом��при-

ватном��підприємств��«ФАУНА-СЕРВІС»�зе-

мельної�ділян�и�на�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�44�(літ.

«Г»)���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(з�ідно�з

додат�ом).

6.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації):

6.1.�Під�от�вати�в�двотижневий�термін�не-

обхідні�матеріали�для�оформлення�до�овор�

��півлі-продаж��земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:76:063:0022)�площею

0,0549��а�на�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�44�(літ.�«Г»)

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�за�ціною�та�на

�мовах,�визначених�цим�рішенням.

6.2.�Вжити���встановленом��за�онодавством

поряд���заходів�щодо�державної�реєстрації�об-

тяжень�права�власності�по��пця�на�земельн�

ділян��,�я�і�підля�ають�встановленню�до�ово-

ром���півлі-продаж��земельної�ділян�и�відпо-

відно�до��мов�продаж�,�затверджених�цим�рі-

шенням.

7.�До�овором���півлі-продаж��земельної�ді-

лян�и�встановити,�що�право�власності�на�земель-

н��ділян���переходить�до�по��пця�після�нота-

ріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и�та�за��мови�державної

реєстрації�обтяжень�права�власності�по��пця

на�земельн��ділян���(заборона�на�продаж�або

інше�відч�ження�земельної�ділян�и�та/або�іншо-

�о�речово�о�права�на�неї�до�повно�о�розрах�н-

���за�неї),�сплати�по��пцем�50�відсот�ів�час-

тини�платеж��за�земельн��ділян���та�пені�(�

разі�наявності)�відповідно�до��мов�продаж�,

затверджених�цим�рішенням.

8.�Малом��приватном��підприємств��«ФА-

УНА-СЕРВІС»:

8.1.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

8.2.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

9.�Попередити�мале�приватне�підприємство

«ФАУНА-СЕРВІС»,�що:

9.1.�Право�власності�на�земельн��ділян���пе-

реходить�до�по��пця�відповідно�до��мов,�пе-

редбачених�п�н�том�7�цьо�о�рішення,�та�здій-

снюється�з��рах�ванням�обтяжень�цьо�о�пра-

ва,�встановлено�о�до�овором���півлі-продаж�

земельної�ділян�и�відповідно�до��мов�продаж�,

затверджених�цим�рішенням.

9.2.�Право�власності�на�земельн��ділян���мо-

же�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�140,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

10.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 834/1698

УМОВИ
продажу малому приватному підприємству «ФАУНА'СЕРВІС» 

земельної ділянки на вул. Саксаганського, 44 (літ. «Г») 
у Голосіївському районі м. Києва

1.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�цільовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриманням

власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�ата-

ції�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розмішених���межах�земельної�ділян�и.

3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в��становленом��поряд��.

4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

31.12.2014�№ 12475/0/01/19-14,�Головно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києва�від

24.02.2015�№ 19-26-0.3-2838/2-15,�Міністерства���льт�ри�У�раїни�від�06.12.2013�№ 3839/10/61-

13�та��правління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�13.03.2015�№ 066-822.

5.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити�за�земельн��ділян��,�аванс���с�мі�831203,89

�рн�(вісімсот�тридцять�одна�тисяча�двісті�три��ривні�89��опійо�),�сплачений�відповідно�до�до�о-

вор��№ 9�від�10.11.2014.�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�1257482,11��рн�(один�міль-

йон�двісті�п’ятдесят�сім�тисяч�чотириста�вісімдесят�дві��ривні�11��опійо�)�сплач�ється���та�ом�

поряд��:

— сплатити�протя�ом�30��алендарних�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення�до�овор����пів-

лі-продаж��50�відсот�ів�частини�платеж�,�що�зарахов�ється�до�місцево�о�бюджет�,�що�в�роз-

рах�н���становить�628741,06��рн�(шістсот�двадцять�вісім�тисяч�сімсот�соро��одна��ривня�06��о-

пійо�).�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�628741,05��рн�(шістсот�двадцять�вісім�тисяч

сімсот�соро��одна��ривня�05��опійо�)�сплач�ється���розстроч���протя�ом�трьох�ро�ів�рівними
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Про приватизацію земельної ділянки громадянину Букатову 
Володимиру Володимировичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Бродівській, 222 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 835/1699 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере'

хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин��Б��атов��Володи-

мир��Володимирович����приватн��власність

земельн��ділян���площею�0,1000��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:064:0004)�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бродівсь�ій,�222���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�П-7799).

2.�Громадянин��Б��атов��Володимир��Во-

лодимирович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�та�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

��випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Іванчишиній
Парасковії Іванівні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Шевченка, 111 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 836/1700 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Іванчишиній�Парас�о-

вії�Іванівні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0698��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:513:0060)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Шевчен�а,�111���Солом’янсь�ом��райо-

частинами�з�наст�пно�о�місяця,�що�слід�є�за�місяцем,�в�я�ом��здійснено�перший�платіж,�але

не�пізніше�ніж�до�25�числа��ожно�о�місяця.

6.�Розмір�платеж��визначається�із�врах�ванням�інде�с��інфляції,�встановлено�о�Державною

сл�жбою�статисти�и�У�раїни�за�період�з�місяця,�що�настає�за�тим,�в�я�ом��внесено�перший

платіж,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�внесення�платеж�,�при�цьом��до�овором���півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и�передбачити,�що�я�що���б�дь-я�ом��місяці�інде�с�інфляції�становить�мен-

ше�100�відсот�ів,�то�під�час�визначення�розмір��платеж��він�врахов�ється�за�та�ий�місяць�на�рів-

ні�100�відсот�ів.

7.�По��пець�має�право�достро�ово�сплатити�решт��(залишо�)�вартості�земельної�ділян�и�піс-

ля�внесення�першо�о�або�чер�ово�о�платеж�.

У�разі�достро�ової�сплати�зобов’язань�по�до�овор����півлі-продаж��нарах�вання�інде�с��ін-

фляції�припиняється,�а�останній�платіж�б�де�визначатися�з�врах�ванням�інде�с��інфляції�за�пе-

ріод�з�місяця,�що�настав�після�сплати�першо�о�внес��,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�внесен-

ня�останньо�о�(достро�ово�о)�платеж�.

8.�До�овором���півлі-продаж��земельної�ділян�и�передбачити,�що���разі�прострочення�ви�о-

нання��рошово�о�зобов’язання�по��пцю�необхідно�сплатити:

— за��ожний�день�прострочення�платеж��пеню���розмірі�0,1�відсот�а�(н�ль�цілих�одна�деся-

та�відсот�а)�від�с�ми�прострочено�о�платеж��(�рошово�о�зобов’язання).�Нарах�вання�пені�за

прострочення�ви�онання�зобов’язання�здійснюється�на�день�фа�тично�о�по�ашення�бор�ових

зобов’язань;

— с�м��бор���прострочено�о�платеж��з��рах�ванням�встановлено�о�інде�с��інфляції�за�весь

час�прострочення;

— три�відсот�и�річних�від�простроченої�с�ми.

9.�Пеня�за�прострочення�ви�онання�по��пцем��рошово�о�зобов’язання�за�до�овором���пів-

лі-продаж��підля�ає�сплаті�і�нарахов�ється�до�повно�о�фа�тично�о�ви�онання�по��пцем�та�о�о

�рошово�о�зобов’язання,�але�не�більше�одно�о�ро��.

10.�При�простроченні�по�ашення�платеж��на�два�місяці,�починаючи�з�25�числа�місяця,�в�я�о-

м��здійснювався�перший�або�чер�овий�платіж,�розстрочення�платеж��за�придбання�земельної

ділян�и�припиняється.�В�та�ом��разі�протя�ом�наст�пно�о�дня�з�момент��припинення�розстро-

чення�платеж��по��пець�зобов’язаний�сплатити�решт��(залишо�)�вартості�земельної�ділян�и.

11.�У�до�оворі���півлі-продаж��земельної�ділян�и�встановити�обтяження�права�власності�по-

��пця�на�земельн��ділян���шляхом�на�ладення�заборони�на�розпорядження�земельною�ділян-

�ою,�в�том��числі�продаж�або�інше�відч�ження�по��пцем�земельної�ділян�и�та/або�інших�речо-

вих�прав�на�земельн��ділян���до�повно�о�розрах�н���за�неї�з�ідно�з��мовами�до�овор����півлі-

продаж�,�зо�рема�заборонити:

— ��ладати�до�овори���півлі-продаж�,�міни,�дар�вання�або�іншо�о�відч�ження�земельної�ді-

лян�и,�а�та�ож�передавати�земельн��ділян���в�застав��(іпоте��)�та�до�стат�тно�о��апітал��юри-

дичних�осіб;

— поділ�земельної�ділян�и�або�її�об’єднання�з�іншими�земельними�ділян�ами;

— ��разі�передачі�по��пцем�земельної�ділян�и�в�оренд��надавати�з�од��орендарям�на�заста-

в��(іпоте��)�права�оренди�земельної�ділян�и,�а�та�ож�на�передач��(внесення)�права�оренди�зе-

мельної�ділян�и�до�стат�тно�о��апітал��юридичних�осіб;

— ��ладати�до�овори�с�перфіцію�та�вчиняти�б�дь�я�і�інші�дії�та�правочини,�я�і�мож�ть�спри-

чинити�або�пов’язані���майб�тньом��з�переходом�права�власності�на�земельн��ділян���до�інших

осіб.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Гонтарю 
Євгенію Валерійовичу, Федерігі Марії Василівні та Хорошиловій

Марині Євгеніївні для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Козятинській, 10 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 845/1709 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пе'
рехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно'
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля'
нувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце'
вості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Гонтарю�Єв�енію

Валерійович�,�Федері�і�Марії�Василівні�та�Хо-

рошиловій�Марині�Єв�еніївні���спільн��част�о-

в��власність�земельн��ділян���площею�0,1000

�а�(�адастровий�номер�8000000000:82:298:0010)

для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Козятин-

сь�ій,�10���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,���том��числі:

— �ромадянин��Гонтарю�Єв�енію�Валерійо-

вич��3/4�від�0,1000��а;

— �ромадянці�Федері�і�Марії�Василівні�1/8

від�0,1000��а;

— �ромадянці�Хорошиловій�Марині�Єв�ені-

ївні�1/8�від�0,1000��а�(�ате�орія�земель —�зем-

лі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа

П-9203).

2.�Громадянам�Гонтарю�Єв�енію�Валерійови-

ч�,�Федері�і�Марії�Василівні�та�Хорошиловій

Марині�Єв�еніївні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��чин-

ним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

��випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Цибань Тетяні
Михайлівні для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Льва Толстого, 9'б 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 846/1710 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере'

хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Цибань�Тетяні�Ми-

хайлівні���приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:025:0055)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Льва

Толсто�о,�9-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9273).

2.�Громадянці�Цибань�Тетяні�Михайлівні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

��випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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ні�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житло-

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-8911).

2.�Громадянці�Іванчишиній�Парас�овії�Іва-

нівні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�та�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

��випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Криводубу
Михайлу В’ячеславовичу для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Шевченка, 65 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 837/1701 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин��Кривод�б��Михай-

л��В’ячеславович����приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,1000��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:72:513:0006)�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Шевчен�а,�65���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�спра-

ва�П-9125).

2.�Громадянин��Кривод�б��Михайл��В’ячесла-

вович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�та�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

��випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Черненко 
Олені Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Молодіжній, 7 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 838/1702 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Чернен�о�Олені�Ві�-

торівні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0862� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:505:0019)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Молодіжній,�7���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житло-

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9126).

2.�Громадянці�Чернен�о�Олені�Ві�торівні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�та�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

��випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Шипко Галині
Юріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Новомічуринській, 40 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 839/1703 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Шип�о�Галині�Юрі-

ївні���приватн��власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:571:0035)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Новоміч�ринсь�ій,�40���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�

П-9115).

2.�Громадянці�Шип�о�Галині�Юріївні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�та�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�о-

вор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

���та���випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Троценку
Григорію Івановичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Шевченка, 41 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 840/1704 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин��Троцен���Гри�о-

рію�Іванович����приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0490��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:518:0005)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Шевчен�а,�41���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житло-

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9170).

2.�Громадянин��Троцен���Гри�орію�Іванови-

ч�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�та�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Петренко 
Людмилі Іванівні для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 39 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 842/1706 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Петрен�о�Людмилі

Іванівні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0643� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:518:0004)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Шевчен�а,�39���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житло-

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9171).



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
7 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹60(4830)

14

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Вахоніній Любові Сергіївні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 63 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 843/1707 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен'
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Вахоніній�Любові

Сер�іївні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:044:0025)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Вітавсь�ій,�63���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�

П-9131).

2.�Громадянці�Вахоніній�Любові�Сер�іївні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�та�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

��випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію 
громадянці Смірновій Олені Геннадіївні, 
члену садівницького товариства «Мир», 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. 90'ій Садовій, 

діл. 99 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 844/1708 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне'
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Смірновій�Олені�Ген-

надіївні,�член��садівниць�о�о�товариства�«Мир»,

за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���при-

ватн��власність�земельн��ділян���площею�0,0510

�а�(�адастровий�номер�8000000000:90:585:0099)

для�ведення��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.

90-ій�Садовій,�діл.�99���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о�призна-

чення,�справа�№�А-12720).

2.�Громадянці�Смірновій�Олені�Геннадіївні,

член��садівниць�о�о�товариства�«Мир»:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.3.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�від�25.01.2005�№ 63-6-

00202.

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

2.�Громадянці�Петрен�о�Людмилі�Іванівні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�та�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

��випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Дендебері Віталію Валерійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Ватутіна, 99'б у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 851/1715 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що'

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Дендебері�Віталію�Валерійович��для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,

99-б���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

�орія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�А-13713).

2.�Передати��ромадянин��Дендебері�Віталію

Валерійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0370��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:538:0125)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�99-б

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Дендебері�Віталію�Валері-

йович�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�та�спор�д,�розмі-

щених���межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�о-

вор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

���та���випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

3.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�25.10.2007

№ 19-12095,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�04.04.2014�№ 8-26-

0.31-1625/2-14.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
громадянці Чиженко Наталії Петрівні у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Цілинній, 21'а у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 852/1716 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз'
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Чи-

жен�о�Наталії�Петрівні�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Цілинній,�21-а���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житло-

вої� та� �ромадсь�ої� заб�дови,� справа�

№�А-8361).

2.�Передати��ромадянці�Чижен�о�Наталії�Пет-

рівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішен-

ня,���власність�земельн��ділян���площею�0,1000

�а�(�адастровий�номер�8000000000:90:050:0040)

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Цілинній,�21-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Чижен�о�Наталії�Петрівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства.

3.5.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми�та�по�одити�їх�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архі-

те�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від

30.04.2004�№ 19-3729,��правління�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища�від

08.06.2007�№ 071/04-4-22/2729,�дочірньо�о

підприємства�«Інстит�т�Генерально�о�план�

міста�Києва»�від�01.12.2006�№ 2839,�Дер-

жавно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о

природно�о� середовища� в� м.� Києві� від

19.04.2012�№ 05-08/2182�та�Головно�о��прав-

ління�земельних�рес�рсів�від�31.10.2012�№ 05-

9231.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «ДУЕТПАК» 

на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації виробничих приміщень

Рішення Київської міської ради № 38/903 від 22 січня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок това+

риству з обмеженою відповідальністю «ДУЕТПАК» на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи,
керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельних�діляно��товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«ДУЕТПАК»�на�в�л.�Борис-

пільсь�ій,�9���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орієнтовни-

ми�площами�0,08�&а;�0,64�&а�(земельні�ділян�и��ом�наль-

ної�власності�територіальної�&ромади�міста�Києва)�в�дов-

&остро�ов��оренд��на�10�ро�ів�для�обсл�&ов�вання�та

е�спл�атації�виробничих�приміщень�з&ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-21039).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
«МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» на площі Московській, 1+3 (літ. А) 

у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування закладу
ресторанного господарства типу «закусочна» «МакДональдз» з літнім 

майданчиком та гостьовою автостоянкою
Рішення Київської міської ради № 39/904 від 22 січня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПІД+
ПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» на площі Московській, 1+3 (літ. А) у Голосіївському райо+
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер+
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�ПІДПРИЄМСТВУ

З�ІНОЗЕМНИМИ�ІНВЕСТИЦІЯМИ�«МАКДОНАЛЬДЗ�ЮК-

РЕЙН�ЛТД»�на�площі�Мос�овсь�ій,�1-3�(літ.�А)���Голосі-

ївсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,20�&а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�&ромади�міста�Києва)�в��орот�остро�ов��оренд��на

5�ро�ів�для�е�спл�атації�та�обсл�&ов�вання�за�лад��рес-

торанно&о�&осподарства�тип��«за��сочна»�«Ма�Дональдз»

з�літнім�майданчи�ом�та�&остьовою�автостоян�ою�з&ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22761).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ ÂÌ²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºê-
òà — 2 ðîêè 364 äí³ (ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè
á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî, ïåðåìîæåöü êîí-
êóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåí-
òè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó
îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çà-
êîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóð-

ñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõî-

âóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîç-
ì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóð-
ñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-
êè îá'ºêòà îðåíäè, âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè
ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ áþäæåòíîãî
ô³íàíñóâàííÿ öèõ âèòðàò). Ðîçì³ð êîìïåí-
ñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-
êè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè
çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã
ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâ-
íîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà

(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà,
à ñàìå:

-ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò
îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- ç ìîìåíòó óêëàäåííÿ àêòó ïðèéìàííÿ-
ïåðåäà÷³ îá'ºêòà îðåíäè äî ìîìåíòó óê-
ëàäåííÿ îêðåìèõ äîãîâîð³â ç îðãàí³çàö³-
ÿìè — ïîñòà÷àëüíèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñ-
ëóã (âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ãàç, åëåê-
òðè÷íà òà òåïëîâà åíåðã³ÿ, âèâ³ç ñì³òòÿ
³ ò. ï.); çàáåçïå÷èòè â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðè-
ºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèòðàò íà óòðèìàííÿ
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã
ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî
áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.:
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëà-
òà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñ-
òà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñà-
í³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóà-
òàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çî-
áîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

- çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè çíèæîê çà ñèñ-
òåìîþ "Êàðòà êèÿíèíà".

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïî-
äàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü

ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóð-

ñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâà-

æåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³

çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî

ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â
äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ ðåàë³çà-
ö³¿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè.

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,
òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü
íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó áà-
çîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñ-
òðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30
äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåê-
ëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëî-
ãî ï³äïðèºìíèöòâà-ô³çè÷íî¿ îñîáè -ïëàò-
íèêà ºäèíîãî ïîäàòêó;

- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ ðåàë³çà-

ö³¿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè.
3.Äîêóìåíò,ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàí-

ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âè-

êîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíî-
ñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó)

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðå-
òåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çè-
òè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 29.06.2016
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1,
êàá. 317 î 14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâà-
í³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïî-
äàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³ò-
êîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå-
÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíè-
êà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëî-
ùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —21.06.2016 (êàá. 311).
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
ça àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³,
1/1, â³ää³ë ç ïèòàíü îðåíäè òà ìàéíà êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
êàá. 207, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 292-00-15.
×àñ ðîáîòè â³ää³ëó: ïí.— ÷ò. ç 9.00 äî 18.00;
â ïò. — ç 9.00 äî 16.45.

Äàí³ ïðî îá'ºêòè îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè 

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà 
òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ðîçì³ð àâàíñî-
âî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (òåë. 512-99-65)

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 26,50 êâ. ì çà àäðåñîþ:

âóë. Ïåòðà Çàïîðîæöÿ, 26 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³-
çóº ãîòîâ³ ë³êè

5758,00 11516,00
ï/ð 26007386133400 

áàíê: ÏÀÒ "Óêðñèááàíê"
ÌÔÎ: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 26188946

Ïàí÷åíêî Êîñòÿíòèí Â³êòîðîâè÷, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. À. Àõìàòîâî¿,
45/55 òà Ëåâ³ò Áîðèñ Ìàêàðîâè÷, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: Ëóãàíñüêà îáë., ì. Àë÷åâñüê,
âóë. Ñàðìàòñüêà, 42/49, âèêëèêàþòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³â Äàðíèöüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êè-
ºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 27 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó î 14.00 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïî-
çîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Áàíê"Êðåäèò Äí³ïðî"äî Ïàí÷åíêà Êîñòÿíòèíà Â³ê-
òîðîâè÷à, Ëåâ³òà Áîðèñà Ìàêàðîâè÷à, òðåòÿ îñîáà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"ÒÐÀÍÑ ÀÃÅÍÑÒÂÎ Ô²ÍÀÍÑ" ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë.Ê. â ïðèì³ùåíí³

Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà,
14, êàá. 4, çàë 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòíîñò³ ç
óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ñóääÿ Ëåîíòþê Ë. Ê.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåí-
äó (ïîãîäèííî) íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 100, ÷åòâåð-
òèé ïîâåðõ. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 64,9 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³, ÿêà íå
çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðî-
ïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áó-
äå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1694400 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 6%. Îðåíäíà ïëàòà (168 ãîäèí íà ì³-
ñÿöü) 2965,20 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîí-
ñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

05.07.2016 î 15.45 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèº-

âà (ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 32) â³ä-

áóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/4405/16 çà ïîçî-

âîì ÒÎÂ "Àäàìàíò" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ â³ä

03.09.2015 ¹943/1807.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóä³âë³ øêîëè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâóë. Ìåæîâèé,

7, ïëîùà 148,78 êâ.ì, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2360000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 15 %, çà ïåðøèé ì³ñÿöü

îðåíäè — 29500,00 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ó ñôåð³ ïîçàøê³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà,35, òåë. 425-03-60.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ ñåð³ÿ ßßß ¹ 970437 â³ä 13 êâ³òíÿ 2006 ðîêó íà êâàð-

òèðó ¹ 67, áóä. 28-á, ïð-ò Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, ì. Êè¿â; æèëîþ ïëîùåþ 35,20 êâ.ì, çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 72,60 êâ. ì íà ³ì'ÿ Êîíäðàòåíêî Îëåíè Îëåêñàíäð³âíè, âèäàíå íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³ä 05 êâ³òíÿ 2006 ðîêó ¹ 640-Ñ/Ê², ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé äîäàòîê äî äèïëîìà ñïåö³àë³ñòà ñåð³¿ ÊÊ ¹ 009969 â³ä 30 ÷åðâíÿ 1994 ð, ðåºñòðàö³éíèé
¹ 182, âèäàíèé Êè¿âñüêèì äåðæàâíèì òåõí³÷íèì óí³âåðñèòåòîì áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè íà ³ì'ÿ
Ì³í÷óê Äìèòðà Ëåîí³äîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ äðóæèíè (÷îëîâ³êà) îï³êóíà ïîìåðëîãî ãðîìàäÿíèíà ³ç ÷èñëà (ë³êâ³äàòî-
ð³â/ïîòåðï³ëèõ), ñìåðòü ÿêîãî ïîâ’ÿçàíà ç ÷îðíîáèëüñüêîþ êàòàñòðîôîþ, êàòåãîð³ÿ 1, ñåð³ÿ À(Ó),
¹ 513800 íà ³ì’ÿ Ê³íçåðñüêî¿ Çî¿ Áîðèñ³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

формат�А2�(660х560�мм):�01034, Київ, в�л. Володимирсь�а, 51-а,
репроцентр�&азети�«Хрещати�».�repro.kreschatic.kiev.ua
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 47960

7 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹60(4830)
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ÏÐÈÂ²ÒÀÒÈ þíèõ ç³ðîê ïðèéøëè
ïî÷åñí³ ãîñò³, âèïóñêíèêè Êè¿â-
ñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà,
ç³ðêè ìèíóëèõ ðîê³â òà ¿õ äðóç³, ç³-
áðàâøè ïîíàä òèñÿ÷ó ãëÿäà÷³â ó
êîíöåðòí³é çàë³.

Ðîçïî÷àëîñÿ ñâÿòî ïðèâ³òàííÿì

ç³ðêîâèõ ïåäàãîã³â,êåð³âíèê³â ãóðò-
ê³â ³ ñåêö³é. Íàéâèù³ íàãîðîäè Ïà-
ëàöó þí³ òàëàíòè îòðèìàëè çà çäî-
áóòêè, ùî ñÿãàþòü âåðøèí ì³æíà-
ðîäíèõ ôåñòèâàë³â ³ êîíêóðñ³â,÷åì-
ï³îíàò³â òà îë³ìï³àä, íàóêîâèõ âè-
íàõîä³â. Ñåðåä ç³ðî÷îê ³ ÷åòâåðî

ìàéáóòí³õ æóðíàë³ñò³â, ïåðåìîæ-
ö³â Ì³æíàðîäíèõ ³ Âñåóêðà¿íñüêèõ
êîíêóðñ³â, þíêîð³â ãàçåò «Õðåùà-
òèê» ³ «Âå÷³ðí³é Êè¿â».

Ôàíòàñòè÷íå âîêàëüíî-õîðåî-
ãðàô³÷íå øîó ïîäàðóâàëè ëàóðå-
àòàì òà ¿õ øàíóâàëüíèêàì âèõî-
âàíö³ â³ää³ëó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³
Ïàëàöó.

Äî ãëèáèíè äóø³ çâîðóøèëè
ñëîâà âäÿ÷íîñò³ áàòüêàì çà âèõî-
âàííÿ, ï³äòðèìêó ³íòåðåñ³â ³ ðîçâè-
òîê çä³áíîñòåé ä³òåé, ï³ñëÿ ÿêèõ
þí³ ç³ðêè çàïðîñèëè òàòóñ³â ³ ìàòóñü
íà ñöåíó äëÿ âðó÷åííÿ Ïîäÿê.

Äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó
ä³òåé òà þíàöòâà Îêñàíà Äîáðî-
âîëüñüêà ïîáàæàëà þíèì òàëàí-
òàì óïåâíåíî éòè äî îìð³ÿíî¿ ìå-
òè, çâåðíóëàñÿ ³ç ïðîõàííÿì ïðî-
äîâæóâàòè òðàäèö³¿ òà âèñëîâèëà
ñïîä³âàííÿ ïîáà÷èòè ó ç³ðêîâîìó
ñêëàä³ âèõîâàíö³â ìàéáóòí³õ îíó-
ê³â ñüîãîäí³øí³õ ëàóðåàò³â òà ÷åì-
ï³îí³â. Òàêîæ Îêñàíà Äîáðîâîëü-
ñüêà ïîâ³äîìèëà, ùî ÊÏÄÞ îòðè-
ìàâ ïåðåõ³äíó íàãîðîäó Ìàëî¿ àêà-
äåì³¿ Óêðà¿íè «Çîëîòó ñîâó» ³ Ïî-
äÿêè òðüîì ïåäàãîãàì: Ìèëèö³
Îëåêñàíäð³âí³ Êàðºâ³é, Âîëîäè-

ìèðó ²âàíîâè÷ó Íàçàðåíêó òà Â³ê-
òîðó Äìèòðîâè÷ó Êàïðàíåíêó, ÿê³
çà ðîêè ðîáîòè â ïàëàö³âñüê³é êóç-
í³ òàëàíò³â ï³äãîòóâàëè íàéá³ëü-
øó ê³ëüê³ñòü þíèõ ç³ðîê.

Êðàùèõ ãóðòê³âö³â ³ ãîñòåé ñâÿ-
òà òàêîæ â³òàëè íàðîäí³ ìàéñòðè,
æóðíàë³ñòè, àêàäåì³êè é àðòèñòè,
ÿê³ âèñëîâëþâàëè ñâî¿ ïîáàæàí-
íÿ ï³äòðèìóâàòè òà âäîñêîíàëþ-
âàòè ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³, ëþáè-
òè îáðàíó ñïðàâó òà ïàì’ÿòàòè ïðî
ð³äíèé Ïàëàö, ÿêèé â³äêðèâ äëÿ
íèõ øëÿõ äî ìð³¿. Êîæíèé ç³ðêî-
âèé âèõ³ä çàâåðøóâàâñÿ ñï³ëüíèì
ôîòî íà çãàäêó.

Ðîäèííå ñâÿòî íà Ïå÷åðñüêó áó-
ëî íàïîâíåíå åíåðã³ºþ ïîçèòèâó,
ÿñêðàâèìè åìîö³ÿìè, äèòÿ÷èìè
ïîñì³øêàìè òà ùèðèìè ïîáàæàí-
íÿìè. Äî çóñòð³÷³ ó íàñòóïíîìó çî-
ðåïàä³! �

²ãðè þíèõ ïàòð³îò³â
� Íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ â³äáóâñÿ ² äèòÿ÷î-ìîëîä³æíèé 

Ôåñòèâàëü ãóðòê³âö³â Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà 
«²ãðè ïàòð³îò³â»

Ïàëàö çàïàëþº ç³ðêè

Ó Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà öå-

ðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ êðàùèõ ãóðòê³âö³â «Ñóç³ð’ÿ Ïàëàöó».

52 íîâ³ ç³ðî÷êè çàïàëàëè íà Íåáîñõèë³ Òàëàíò³â ÊÏÄÞ.

Îëåñÿ ÊÀÒÐÈ× |  ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

«ÍÅ ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ ñâ³é îïòèì³çì
äî ñàìîãî ê³íöÿ!» — ìîòèâóâàëè
ó÷àñíèê³â îðãàí³çàòîðè êâåñò-ãðè.
Òàê, íà ïåðøîìó åòàï³ âîíè äîäà-
ëè ñïîðòñìåíàì åñòàôåòó íà äåðå-
â’ÿíèõ õîäóëÿõ, äðóãèé åòàï áóâ
ñïðÿìîâàíèé íà êîìàíäíó ðîáî-
òó é âçàºìîä³þ êàï³òàíà ç ï³äëåã-
ëèìè: ç çàêðèòèìè î÷èìà õëîï-

öÿì ³ ä³â÷àòàì ïîòð³áíî áóëî,òðè-
ìàþ÷èñü çà ìîòóçêó, ñòâîðèòè ë³-
òåðó «S». Òðåò³é åòàï çóñòð³â ó÷àñ-
íèê³â ³ç íàìåòîì, êàçàíîì ç êàð-
òîïëåþ ó âèãëÿä³ òåí³ñíèõ ì’ÿ÷³â
òà ñ³òêîþ, ÷åðåç ÿêó ïîòð³áíî áó-
ëî ïðîïîâçòè, íå ðîçïëåñêàâøè
äîðîãîþ âîäó â ñêëÿíö³. Äàë³ ñë³ä
áóëî âëó÷èòè ó ì³øåíü ³ç ãâèíò³â-

êè, íàçâàòè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
ïðåäñòàâëåíèõ ðîñëèí, â³äïîâ³ñ-
òè íà âñ³ çàïèòàííÿ ïðî êóëüòóðó
íàðîäó òà ñòâîðèòè ô³ãóðó, çðîáè-
òè âëàñíèìè ðóêàìè ëÿëüêó-ìî-
òàíêó, â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ ç
ïðàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè, ó äðóæíüî-
ìó êîë³ òàíöþâàòè íàðîäí³ òàí-
ö³ — îñü ÷åðåç ùî ïðîéøëè âñ³

êîìàíäè. Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íèé
öåíòð ÊÏÄÞ ï³äãîòóâàâ íà ñâîºìó
åòàï³ ñìóãó ïåðåøêîä é ïàðàøóò-
í³ òðåíóâàííÿ. «Àòìîñôåðà êâåñ-
òó íåçâè÷àéíà: çåëåíèé ë³ñ, ð³÷êà
Äí³ïðî, êîëî äðóç³â ³ êóïà íåçàáóò-
í³õ åìîö³é, íîâèõ âðàæåíü, äîñâ³-
äó», — ä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè ó÷àñ-
íèêè.

Íà óðî÷èñò³é ë³í³éö³ çàêðèòòÿ
ôåñòó «²ãðè ïàòð³îò³â» äèðåêòîð
Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàö-
òâà Îêñàíà Äîáðîâîëüñüêà ïðèâ³-
òàëà âñ³õ ç ïî÷àòêîì ë³òà. Êîæíà
êîìàíäà ó÷àñíèê³â îòðèìàëà äèï-
ëîì ³ âåëèêèé ïèð³ã çà ïåðåìîãó â
ð³çíîìàí³òíèõ íîì³íàö³ÿõ.Àëå íàé-
êì³òëèâ³øèìè âèÿâèëèñÿ «Õîëîä-
ö³-ìîëîäö³» — þí³ æóðíàë³ñòè ²ÒÀ
«ÞÍ-ÏÐÅÑ», ÿê³ îòðèìàëè íàéá³ëü-
øó ê³ëüê³ñòü áàë³â çà «²ãðè ïàòð³î-
ò³â». Ãîñò³ é ó÷àñíèêè êâåñòó çìîã-
ëè ïîëàñóâàòè ñìà÷íèìè ïèðîãàìè
ç âèøíåþ, ïèð³æêàìè, êóë³øåì ³
÷àºì â³ä óì³ëèõ êóõàð³â.

«Ïåðøà êâåñò-ãðà ïðîéøëà ç
øàëåíèì óñï³õîì! Ìè â³ä÷óëè êî-
ìàíäíèé äóõ, ä³çíàëèñÿ áàãàòî íî-
âîãî é ö³êàâîãî», — ðîçïîâ³â «Õðå-
ùàòèêó» ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çàõî-
äó êàï³òàí êîìàíäè «Õîëîäö³-
ìîëîäö³» Äàíèëî Êîðîòè÷ �

Ë³òî-2016 äëÿ âèõîâàíö³â Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàö-

òâà ðîçïî÷àëîñÿ ÿñêðàâî òà íåçàáóòíüî. Ïîíàä 20 êîìàíä,

òîáòî áëèçüêî ñåìèñîò ó÷àñíèê³â, à ðàçîì ç íèìè ³ ÷ëåíè ÃÎ

«Ñåðöÿ Ê³áîðã³â», âèðóøèëè ó òàºìíè÷ó ïîäîðîæ ë³ñîì, âè-

êîíóþ÷è ð³çíîìàí³òí³ çàâäàííÿ íà ñòàíö³ÿõ «Áîéîâèé ëèñ-

òîê», «Ìåäè÷íèé äåñàíò», «Âëó÷íèé ñíàéïåð», «Òóðèñòñüêèé

á³âàê», «Êóõíÿ Ðîá³íçîíà», «Çðîáè ëÿëüêó» òà ³íøèõ.

Àíàñòàñ³ÿ ØÀÏÎÐÅÍÊÎ, Âëàäèñëàâà ÌÓÇÈ×ÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà Îêñàíà Äîáðîâîëüñüêà ïîáàæàëà
þíèì òàëàíòàì óïåâíåíî éòè äî îìð³ÿíî¿ ìåòè

Êðàùèõ ãóðòê³âö³â â³äçíà÷èëè 
íàãîðîäîþ «Ñóç³ð’ÿ Ïàëàöó»

Ôàíòàñòè÷íå âîêàëüíî-õîðåîãðàô³÷íå øîó ïîäàðóâàëè ëàóðåàòàì 
òà ¿õ øàíóâàëüíèêàì âèõîâàíö³ â³ää³ëó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³ ÊÏÄÞ
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